
REFERAT TK SURFSKI 2022 
 

TEAMS 
8. september – Kl. 19:30 – 20:45 

 
På møte: Bente Solberg (BSI), Bengt Adeler (Risør), Kristian Hermansen (Arendal KK), Marit 
Nilsen (Stavanger KK) og Sven N. Anderssen (NPF) 
 

AGENDA 
 

1. Oppsummert NM-surfski 
Honnør til Bengt Adeler og hans arrangører i Risør Ro og KK for et flott gjennomført 
arrangement. 

3 NM øvelser ble gjennomført, men det er også offisielle NM øvelser i SS2 
damer og SS2 herrer. 
Gode erfaringer med mix som kan være en fin rekruttering av damer inn i 
sporten. 
TK Surfski ser på hvilke områder en må trykke på for å få med seg flere unge. 
 

2. Trener samling i høst 
Dato: 21.-23. oktober 
Sted: Aksen Solastranda – Haugesund 
Marit kontakter Emma Levemyr for oppdrag 
Marit og Bente lager en kort tekst slik at dato og foreløpig informasjon kommer 
ut til trenerne og terminliste. 
 

3. Oppdatere opplysninger på padling.no 
Våttkortsiden på padling.no er ikke oppdatert for surfski. Teknikkurs skal være 
Grunnkurs 2. 
Ikke innhold på Trener 1 kurs, Sven sjekker hvor det henger. 
 

4. VM i Ocean racing 6.-9. oktober 
VM Ocean racing går helgen etter VM i maraton, begge i Portugal. Mulig Norsk 
deltakelse. 
 

5. Andre saker 
RS skal erstatte panikk-knappen med en klokke til flere tusen. Sven sjekker. 
NM veka 2023 arrangeres i juni. Sted Trondheim-Stjørdal.  
Gode erfaringer med webtracking.se som system for avholdelse av 
konkurranser. 
TK Flattvann ønsker ikke å delta denne gang, og åpner en mulighet for annen 
gren i tillegg til Kajakkpolo. TK Surfski anser det ikke som realistisk å få nok 



deltakelse så langt nord. 
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