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Side 3

1. Styrets årsberetning 2021

1.1. Styrets sammensetning
Styrets sammensetning som ble valgt  på Padlet inget  i april 2021:

President Geir Kvillum Bærum Kajakklubb

Visepresident Knut  Kjelsås Havpadlerne Færder

Styremedlem Torgeir Toppe Njørd Ro- og Kajakklubb

Ellen Nydal Eide St rand KK

Elsa du Plessis Puddefjorden Kajakklubb

Varamedlem Tonje Pedersen Gjøvik og Toten KK

Bengt  Adeler Risør Ro og KK

Forbundet  er t ilslut tet  Norges Idret tsforbund og Olympiske og Paralympiske komité (NIF),

Internat ional Canoe Federat ion (ICF), Norsk Friluftsliv og Internat ional Raft ing Federat ion.

1.2. Styrets arbeid

Vi har vært  gjennom nok et  uvanlig år både i padling og samfunnet  ellers. Vi startet  2021
med st renge korona rest riksjoner og nedstengning, men et ter hvert  da sesongen nærmet
seg åpnet  det  seg såpass opp at  klubbene kunne gjennomføre mange av de planlagte
akt ivitetene. Tiltak ble gjennomført  så mye aktivitet  kunne gjennomføres t il t ross for st renge
restriksjoner.

Noen av de terminfestede akt ivitetene og konkurransene ble avlyst  da de ikke kunne
gjennomføres innenfor nasjonale og lokale smit teregler. Konsekvenser av st renge
smit tevernregler, restriksjoner og stadige endringer for ulike typer akt iviteter har vært  tema
på de fleste styremøtene.

Det  nye styret  har avholdt  6 styremøter i 2021, i på Teams, fysisk og hybridmøter.
Forberedende saksgang og utveksling av informasjon og synspunkter er gjort  via e-post  og
på Teams, og i t illegg er flere av orienteringssakene behandlet  som bakgrunns-saker for
senere vedtak.

Hovedfokus for styret  har vært  å skape et  godt  grunnlag for mest  mulig akt ivitet , t ross
koronasituasjonen, med bakgrunn i de prioriteringene som ligger i Virksomhetsplanen for
2021-2023. Vårt  hovedmål for perioden er «flere akt ive padlere i godt  organiserte klubber»,
og gjennom hele 2021 har styret  fortsat t  hat t  høyt  fokus på implementering av
Virksomhetsplanen, videreutvikling av Våt tkortst igen, drift  av senior og aldersbestemt
landslag innenfor sprint  og maraton, og ikke minst vårt  store prosjekt , Ro- og Padleled
Oslofjorden.
Pandemien har gjort  arbeidet  med å oppfylle målset t ingene i Virksomhetsplanen krevende
for både klubb og forbund.  Situasjonen har også i 2021 påvirket  kursvirksomheten, men
mye er gjennomført . Flere og bedre t renere er en av de vikt igste kriteriene for å få t il mer og
bedre akt ivitet .
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Side 4

Gledelig er det  også å observere at  regist rerte solgte våt tkort  var det  høyeste så langt,
24.677 i 2021. Vi har heller aldri t idligere vært  flere medlemmer i våre klubber, siste
registering som er fra juni 2020 viser en økning på 6,3% på 23.873 akt ive medlemmer. En
majoritet  av klubber melder også om en klar medlemsoppgang i 2021

Styret  har hat t  fokus på regnskap og budsjet toppfølging gjennom året  som grunnet  korona
situasjonen vært  hat t  et  større avvik enn normalt . Det te grunnet  mindre akt ivitet , men også
som et  resultat  av støt tepakker spesielt  ret tet  mot  toppidret ten grunnet  pandemien.

Det  har også i 2021 blit t  arbeidet  godt  med vårt  store prosjekt , Ro- og Padleled Oslofjorden.
Det te prosjektet  startet  i 2019 og var planlagt  avslut tet  i mai 2022. P.g.a. korona har
arbeidet  blit t  noe forsinket . Det te gjelder hovedsakelig oppføring av padlehuker. Her må vi
vente på saksbehandling i kommuner som har hat t  sit t  å st ri med. Prosjektet  har i perioden
hat t  et  meget  godt  samarbeide med flere klubber, lag og foreninger på frivillighetssiden.

Også konkurransesesongen ble noe preget  av begrensninger grunnet  pandemien nasjonalt
og internasjonalt . Nasjonalt  måt te terminlisten endres og komprimeres, internasjonalt  ble
spesielt  forsesongen preget  av avlysninger.
M en takket  være stor innsats fra arrangørklubber og nøkkelpersoner klarte vi å gi et
konkurranset ilbud.  Samt idig skal vi være bevist  på at  pandemi perioden har vært  krevende
for konkurranserekrut teringen, og at  både klubber og forbund må ha fokus på det te
fremover.
Et  resultat  av det te var kanskje at  vi ikke kunne dele ut  kongepokal for damer i 2021, t ilt ross
for godt  nivå på de som st ilte. For herrer ble kongepokalen vunnet  av Eivind Vold fra Oslo KK
på distansen K1-1000 m.
Endelig hadde vi igjen deltager under de Olympiske sommerlekene. Lars M agne Ullvang
kvalifiserte seg t il å padle K1 1000m, her fikk han en 16 plass.
Under Verdensmesterskapet  i sprint  i København fikk vi flere gode resultater, spesielt  i
dameklassen. Det  lover godt  for videre satsing. Et ter OL valgte vi en ny organisering av
toppidret ten. Rumenske Octavian Ispas er ansat t  som hovedtrener, en anset telse styret  har
forvent inger t il skal gi bedre internasjonale resultater på spesielt  sprintdistansene fremover.

Risør Ro- og Padleklubb arrangerte et  meget  vellykket  Nordisk M esterskap i Surfski.  NM  i
kortbane maraton ble arrangert  under NM -veka i Sarpsborg, nok engang ga det te norsk
padling god og vikt ig mediedekning med direktesending på NRK. I grenene sprint , maraton,
slalåm elv og surfski ble det  avhold NM . Dessverre ikke for kajakk-polo da det  var for lav
deltagelse. En stor takk t il alle frivillige som st ilt e opp for en vellykket  gjennomføring av
arrangementene.

Forbundet  har fulgt  opp vedtak fra Padlet inget  2021, og lisensavgift  er nå implementert  i
NPFs akt iviteter, primært  ret te mot  konkurransedelen.
Styret  har videre etablert  et  ungdomsutvalg, for bl.a. å styrke ungdommens
medbestemmelse i norsk padling, både klubb og forbund. Vi har etablert  livredningsstigen
som en del av kursvirksomheten, og er deltager i foreningen for Drukningsforebyggene
arbeid. Vi har gjennomført  en ekstern evaluering av VM  i maratonpadling 2020, som
dessverre aldri ble gjennomført . M en gode t ips t il neste forsøk. Styret  har også startet
prosessen med å etabler et  eget  anleggsutvalg, mål og st rategier for utvalget  er i prosess.
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Side 5

Forbundets økonomi er t ilfredsst illende, men vi er fortsat t  helt  avhengig av støt te fra
spillemidler. Våre frie inntekter er mye knyt tet  opp t il salg av Våt tkort . Vi er svært  glade for
en stor økning i salg av Våt tkort  gjennom året . Vi opplever oss som svært  privilegerte da vi
kan drive mye av vår padleakt ivitet  t ross koronasituasjonen og rest riksjoner på akt iviteter.
Finansieringen av vår toppidret tssatsing er krevende, og Olympiatoppen (OLT) set ter store
krav t il resultater for å oppret tholde støt te.

NPF har et  godt  t ilbud innen klubbutvikling og klubbesøk som et  ledd i å styrke klubbenes
arbeid for sine medlemmer og arbeide for flere robuste klubber. Implementering av
Våt tkortst igen er i posit iv utvikling i miljøene, men t ilgang og utdanning av klubbtrenere er
fremdeles ikke der vi ønsker det  for alle grenene. Det te arbeidet  vil forhåpent ligvis være
enklere å forsterke et ter pandemien, men det  krever at  klubbene også st iller opp med
mot iverte kandidater t il et  forpliktende samarbeide. Regions møtene og grenmøter er vikt ige
arenaer for å dele erfaring og i felleskap jobbe mot felles mål sat t  opp i vår virksomhetsplan.

Total set t  er styret  godt  fornøyd med arbeidet  gjennom 2021, selv om det  har vært  t il t ider
begrensende på grunn av varierende smit tesituasjon.
Padlet inget  2021 ble ikke den posit ive møteplassen vi ønsket  oss. Det  skal også styret  ta
selvkrit ikk for, og vi har delt  vår evaluering med forbedringst iltak frem mot neste padlet ing.
I egne møter med kontrollutvalget  er vi blit t  enig om hvordan vi bedre skal kommunisere
relevant  informasjon, for at  alle kan gjøre et  arbeide som sikrer våre felles mål. Her er en
felles forståelse av bruk og prioriteringer rundt  post  3 midler vikt ig.
Styret  har fokus på å styrke dialog mellom sentralledd og klubbene, det te er et  arbeide som
vil fortset te inn i 2022

Styret  har fra 2022 styrket  administ rasjonen med en kontormedarbeider på fullt id. Det te vil
frigjøre t id så andre i administ rasjonen kan bruke mer av sin t id på akt ivitetsskapende t iltak,
og være mer ute hos klubbene.
 NPF har sammen med klubbene oppnådd flere av delmålene som ble vedtat t  i
Virksomhetsplanen for perioden, og vi ser frem t il i felleskap å nå flest  mulig av de målene vi
sammen har sat t  i løpet  av 2022.

1.3. M edlemskap

Akt ivitetstallene for 2021 vil først  foreligge juni 2022. Tallene for 2020 viste 23. 873  akt ive

medlemmer. Det te er en oppgang på 1.355 akt ive og en økning på 6,3% i forhold t il 2019-

tallene. Av medlemstallet  er 52 % menn og 48% kvinner, og av disse er 13% barn og ungdom

i de 124 klubbene som har regist rert  akt ivitet  av våre 138 medlemsklubber.

NPF er regist ret  med klubber i samt lige 11 regioner. NPF har ingen formelle regionsledd i sin

organisasjon. Våre klubber er fordelt  på fleridret tslag og særidret tslag (idret tslag med kun en

idret t ).
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Side 6

1.4. Økonomi

NPF har i dag t ilfredsst illende økonomi, og året  gjøres opp med et  driftsresultat  i pluss på kr

979.826 og et  årsresultat  i pluss på kr 1.001.873, mot  budsjet tert  kr 949.930 i minus vedtat t

på Padlet inget  2021.

Egenkapitalen er pr 31.12.2021 på kr 6 655 778.

For yt terligere detaljer; se økonomisk beretning.

1.5. Representasjon

Arrangementer har blit t  avlyst  både internasjonalt  og delvis nasjonalt. Styret  /

administ rasjon har vært  representert  ved følgende møter, prosjekter og arrangementer:

- Norgesmesterskap i slalåm, sprint, surfski, og maraton (NM  Kajakk-polo fikk ikke NM -

status da det  ikke var nok deltakende lag)

- NM  Uka i Sarpsborg

- Idret tst inget

- Årsmøtet  i Norsk Friluftsliv (digitalt  gjennomført )

- European Paddle Pass (EPP) møter, ikke avholdt  møter

- Drukningsforebyggende Råd

- Sjøfartsdirektoratet  (Sakkyndig råd for frit idsfartøy)

- Prosjektet  «Ingen skal drukne» egen organisasjon ledet  av Siv Jensen

- Årsmøte Redningsselskapet  på Noatun

Geir Kvillum representerte NPF på NIFs Ting i mai (Teams) og et  ekstraordinært  t ing i

oktober. NPF er medlem i Særforbundenes Fellesorganisasjon (SFF), hvor nå alle de 55

Særforbundene er medlemmer pr d.d. Geir Kvillum og Sven N. Anderssen har representert

NPF på møtene i SFF.

NPF er også representert  i st iftelsen Årungen Ro- og Padlesenter, med 2 styremedlemmer

Eirik Verås Larsen og Jacob Norenberg. Sveinung Oftedal sit ter i Arbeidsutvalget  for st iftelsen

Årungen Ro- og Padlesenter.

Sven N. Anderssen er valgt  inn i styret  for Forum for Natur og Friluftsliv (FNF) med M art in L.

Hanssen som vara.

NPF ved Sven N. Anderssen har fåt t  plass i Nasjonal Kyst ledgruppe i kraft  av prosjektet  «Ro

og Padleled i Oslofjorden».

Pe
nn

eo
 D

ok
um

en
tn

øk
ke

l: 
SW

G
3P

-O
CC

VA
-4

EY
Q

F-
Q

3N
CB

-H
5F

H
7-

F3
VK

D



Side 7

2. Oppfølging av Virksomhetsplanen

Padlet inget  vedtok ny Virksomhetsplan i april 2021. Den bygger i stor grad på de samme

satsingsområdene som ble vedtat t  på padlet inget  i 2019. Virksomhetsplanen tar for seg

prioriteringer og satsingsområder for kommende t ingperiode.

Pandemien gjorde arbeidet  med å oppfylle målset t ingene i Virksomhetsplanen krevende.

Skiftende nasjonale føringer, og lokale smit tevernsbestemmelser har gjort  at  planer har blit t

endret , akt ivitet  utsat t  eller avlyst .

Hovedmålet  for norsk padling er:

Flere aktive medlemmer i robuste klubber.

Følgende innsatsområder er vedtat t  i Virksomhetsplanen:

 Organisasjonsutvikling

 Kompetanseutvikling

 Konkurranseakt iviteter

Innsatsområdene skal styrke forbundets og klubbenes t ilret telegging for mer og bedre

akt ivitet  i padling.

Virksomhetsplanen har krevd at  det  set tes inn større kraft  mot  organisasjonens evne t il å

t ilret telegge for god padleakt ivitet  på ulike nivåer og inn mot ulike grupper. Fokus er på en

samlende organisasjon. Regionsmøter og klubbmøter har vært  vår vikt igste arena for å

kommunisere Virksomhetsplanens målsett inger ut  i klubbene, og vår oppfatning er at  disse

har blit t  godt  mot tat t  i klubbene fra ulike grener. Virksomhetsplanens hovedmål gir et  fokus

på klubbadminist rasjon og styrearbeidet  generelt .

NPFs informasjon og kommunikasjon internt  og eksternt  er via padling.no. «Norsk Padling»

på Facebook og Instagram brukes som et  supplement for å vise akt ivitet  ute i miljøet .

1.6.1. Organisasjonsutvikling

For å sikre økt  langsikt ig akt ivitet  har vi styrket  organisasjonen for å kunne møte

morgendagens krav t il leveranse av god padleakt ivitet . Herunder har vi fokus på å nå målene

sat t  i forbundet  sin virksomhetsplan, med t ilhørende måloppnåelsespunkter:

Norsk padling vil bli målt  på:

• M inst  50 klubbesøk og klubbutviklingsprosesser per år

o I 2021 har det  vært  gjennomført  48 klubbesøk og klubbutviklingsprosesser, i

t illegg t il representasjon på samlinger og klubbarrangement . Les mer om de

ulike klubbutviklingsprosessene her: ht tp:/ / padling.no/ klubber/ klubbutvikling/ #

• Bistå samt lige klubber som ønsker å etablere ruter i nasjonal padleled

o 2 klubber som har fåt t  veiledning

• Bistå klubber som ønsker hjelp t il å få flere akt ive medlemmer
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Side 8

o Klubbutviklingsprosesser

o Våttkortst igen er det  sentrale t iltaket  for å øke antall akt ive medlemmer

klubbene.

o Generell oppfølging klubber i det  daglige

o Barne-/ ungdomsmidler t il klubber

• Flere akt ive medlemmer i padleklubbene

o Akt ivitetstallene for 2021 foreligger først  i juni 2022. Tall 2020 23. 873 akt ive

medlemmer

o M ajoriteten av klubbene melder om en klar medlemsoppgang i 2021

• Bistå klubber med hjelp t il hvordan de kan skape god og att raktiv padleakt ivitet  for barn og

unge

o ETU-ung, 3 stk. med t il sammen 17 deltakere (2 planlagte ble avlyst )

o Barne-/ ungdomsmidler t il klubber

o Akt ivitetsbanken

• Øke følgerandelen på Facebook og Instagram med 50 %

o Antall følgere på Facebook har gåt t  fra 2.030 t il 2.247

o Antall følgere på Instagram har gåt t  lit t  ned fra 1.101 følgere t il 1.050 følgere

o Antall følger på Instagram for «padlelandslaget» har gåt t  lit t  ned fra 3.119 t il

2.985

• Utarbeide og forankre en anleggsstrategi

o Arbeidet  med å utarbeide en anleggsstrategi er igangsat t .

• Ferdigst ille/ oppdatere arrangementshåndboken

o Arbeidet satt  på vent

1.6.2. Kompetanseutvikling

For å sikre økt  langsikt ig akt ivitet  har vi hevet  kompetansen for å kunne møte morgendagens

krav t il leveranse av god padleaktivitet .

Smit tevernsituasjonen nasjonalt  og lokal har også i 2021 påvirket  kursvirksomheten.

I året  2021 har digitaliseringsløftet  på kompetanse blit t  videreført  også i NPF.

Herunder har vi fokus på å nå målene sat t  i forbundet  sin virksomhetsplan, med t ilhørende

måloppnåelsespunkter:

Norsk padling vil bli målt  på:

 22 000 solgte Våttkort  per år

Det er regist rert  nye 24.677 Våt tkort  i 2021. I 2020 var taller 20 884.

 15% økning i antall godkjente trenere i Våttkortst igen

Økning i antall godkjente t renere i Våt tkortstigen sammenlignet  med 2020. Inkl. Livredning

ute.

I 2021 ble 373 nye t renere regist rert  (de som fulførte Akt ivitetslederkurs (AL),

t rener1/ 2/ 3, videregående og veilederkurs). Inkl. 58 deltagere på livredning ute.
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Side 9

I 2020 var det  197 nye t renere regist rert  (de som fulført  AL, t rener 1/ 2/ 3,

videregående og veilederkurs).

Inkl. 4 deltagere på livredning ute.

 Avholde 6 EtU innen Para og UNG Ledelse

Det har i 2021 vært  avholdt  2 et terutdanningsmoduler innen parapadling (EtU Para

og EtU Psykisk helse) og 3 ETU Ung for t renere/ akt ivitetsledere. På kursene deltok og

fullførte 39 t renere fra 11 ulike padleklubber rundt  omkring i landet .

 Avholde 3 dommerkurs per år

Det er utviklet  en egen dommerløype for grenene flat tvann, kajakkpolo og surfski.

o Det ble holdt  1 dommerkurs i Kajakk-polo (16 deltakere)

 Bistå klubber som ønsker å avholde samarbeidsarrangement i regionene

M est  synlige bidraget  er forbundets involvering i planlegging og gjennomføringen av NM -

veka.

 Godkjenning av t rener 3 utdanningen i henhold t il. NIFs t renerløype

o Trener 3 godkjenningen er underveis

 Implementere samtlige grener i akt ivitetsbanken for barn- og ungdomsøvelser

o Foreløpig er Hav/ tur, Flat tvann, og Livredning implementert  av grenene

o Forsterket  det te arbeidet  i 2021 og publisert  på padling.no. Arbeidet  med

flere video-t ips for de som leder akt ivitet  på vannet  legges ut  fort løpende.

1.6.3. Konkurranseaktiviteter

Konkurranseaktiviteter

For å styrke økt  langsikt ig akt ivitet  har vi lagt  t il ret te for utvikling både i organiseringen av

konkurranseidret ten og i prestasjonsutviklingen i konkurranseakt iviteten.

Konkurransesesongen ble noe preget  av pandemien begrensninger både nasjonalt  og

internasjonalt .

Nasjonalt  måt te terminlisten endres og komprimeres.

Herunder har vi fokus på å nå målene sat t  i forbundet  sin virksomhetsplan, med t ilhørende

måloppnåelsespunkter som Norsk padling ville bli målt  på:

 Sert ifisert  som rent  særforbund

I prosess med ADNO som har tat t  mer t id og mer krevende enn først  antat t . I første

rekke er de andre konkurransegrenen/ miljøer enn flat tvann som har git t  ut fordringer

mht. gode forebyggende t ilt ak og kontroll.

 Flere deltakende klubber i NC og NM  i alle grener

Pandemien har ikke lagt  et  grunnlag for å rekrut tere flere klubber.

 Etablere et  konkurransemiljø innen parapadling i NC og NM

Ikke oppnådd.
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Side 10

 Videreutvikle utviklingstrappen for sprint

Påbegynt  en gjennomgang av eksisterende Utviklingst rapp.

 Utdeling av kongepokal i både dame- og herreklassen

Utdelt  Kongepokal kun for menn i 2021.

 Avholdelse av NC og NM  i konkurransegrenene

Det har blit t  avholdt  NM  og NC i alle våre konkurransegrenener. Ble ikke avholdt  NM  i

kajakk-polo grunnet  for lav deltakelse t il å bli en NM -øvelse. I grenene sprint ,

maraton, slalåm elv og surfski ble det  avholdt  NM . NM  kortbane ble arrangert  under

NM  Veka i Sarpsborg som ble godt  dekket  av NRK.

 Avholde årlige regionsmesterskap for flat tvann i sør, vest , midt  og øst med fokus på yngre

årsklasser

Avholdt  regionsmesterskap i sør og vest .

 Posit iv trend på medaljestatist ikken fra Nordisk M esterskap

En meget  posit iv t rend. 2019 Nordisk med 18 medaljer og i 2021 med 32 medaljer.

2020 ble det  ikke arrangert  Nordisk grunnet  pandemien.

 M edaljer i internasjonale mesterskap herunder også kvalifisere utøvere t il OL 2021

En utøver – Lars M agne Ullvang – kvalifiserte t il OL i Tokyo. Ingen medaljer i

internasjonale mesterskap, men vi så en posit iv t rend og gode prestasjoner for laget

under VM  i sprint  2021.

 Fokus på lagbåt .

2.1. Internasjonalt arbeid

Ine Skjørten Wilson representerte Norge under kongressen t il Internat ional Raft ing

Federat ion, og ble der valgt  inn i utøverkomiteen for Europa.

NPF er medlem i European Paddle Pass (EPP), et  europeisk samarbeid opp mot et  felles

rammeverk som skal sikre at  padlekompetansen holder et  godt  nivå på tvers av

landegrensene.

2.2. Ro og Padleled Oslofjorden

Det har også i 2021 blit t  arbeidet  godt  med vårt  store prosjekt  Ro- og Padleled Oslofjorden. Dette

prosjektet  startet  i 2019 og var planlagt  avslut tet  i mai 2022. Pga korona har arbeidet  blit t  noe

forsinket . Dette gjelder hovedsakelig oppføring av padlehuker. Her må vi vente på saksbehandling i

kommuner som har hat t nok å st ri med.

Prosjektet  har nesten kommet i mål med å finne steder for plassering av padlehukene, det  er valgt  ut

ni lokasjoner langs med kysten.  Den første padlehuken er allerede utplassert  i Bispevika i Oslo, ret t

bak det  nye M unchmuseet . Den åpner for bestilling (grat is) i april 2022. Denne padlehuken blir fint

plassert  på en stor flåte sammen med en badstue.  For de andre padlehukene gjenstår noe avklaring

med grunneierforhold på et par steder før byggesøknadene kan leveres. Det te vil bli fulgt  opp i 2022.
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Side 11

Når det gjelder padleruter så er vi nå oppe i over 3000 km hvorav vi har rutebeskrivelse for 2800. Her

er det fremdeles rom for å melde inn flere rutebeskrivelser. Padleleden i Oslofjorden strekker seg

over 400 km og utgjør omlag 3000 km med ruter.  Det  nærmer seg t iden for å lansere enn egen app.

Denne appen baserer seg på rutene som lages og legges ut  t ilgjengelig på Padleruter.no.

Prosjektet  har i perioden hatt  et  meget  godt  samarbeid med forskjellige klubber, lag og foreninger på

frivillighetssiden.  Sammen med Oslofjordens Friluftsråd har prosjektet hat t  mye godt  samarbeid med

kommunal- og fylkesforvaltning. Det er mange involverte i de forskjellige sakene, både når det

gjelder padlehuker, kajakk-hotel og infoskilt .

Ro og padleled prosjektet i Oslofjorden følger sin gjennomføringsplan, selv om pandemien har

forsinket  oss noe, prosjektet nyter stor oppmerksomhet og er nå på vei inn i ferdigst illelsesfasen.

2.3. Administrasjonen

Forbundet  leier kontorplass på Ullevål Stadion sammen med store deler av norsk idret ts

sentrale administ rasjoner. Ved nedstengningen av landet  12. mars 2020 har arbeidsted

delvis måt te flyt tes t il hjemmekontor.

Administ rasjonen ledes av generalsekretæren som har arbeidsgiver og lederansvar for alle

ansat te. Generalsekretæren rapporterer direkte t il styret. I 2021 var det  ansat t  5 personer

med administ rat ive/ sportslige oppgaver, som utgjør 5 årsverk. I t illegg en prosjekt leder

ansat t  for 3 år knyt tet  t il Sparebankst iftelsesfinansierte prosjektet  «Ro og padleled i

Oslofjorden.

Sportsjefen sa opp sin st illing høsten 2021 et ter eget  ønske.

Det  er også leid inn t jenester for håndtering av inkluderingsarbeid, klubbutvikling,

kursholdere og t renerstøt te landslag.

Regnskapet  er ut ført  av Idret tens Regnskapskontor (NIF).

En annen vikt ig oppgave har vært  å etablere ulike og varierte arenaer hvor vi får en tet tere

dialog med klubbene.

Gjennom klubbesøk, klubbutvikling, TK-møter og regionsmøter får vi søkt  rolleavklaringer

med tanke på hva NPF kan bidra med og hva klubbene t renger i sit t  utviklingsløp.
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Side 12

Oslo, 31.12.2021 /  09.05.2022

Geir Kvillum Knut Kjelsås Elsa du Plessis

President Visepresident Styremedlem

Torgeir Toppe Sven Nordby Anderssen Ellen Nydal Eide

Styremedlem Generalsekretær Styremedlem
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Side 13

3. Økonomisk årsberetning 2021
Regnskapsåret  2021 viser et  overskudd på kr 1 001 873, mot  et  budsjet tert  underskudd på kr

949.930.

Rammet ilskuddet  og offent lig t ilskudd viser en økning. Det te er basert  på et  større t ilskudd

t il fordeling mellom særforbundene, høyere medlemstall i NPF og bedre måloppnåelse på

Post  3 (basert  på foregående års måloppnåelse på områdene akt ivitetsomfang,

akt ivitetsutvikling, kompetanseutvikling og verdi og kvalitet ).

Forbundets midler er i stor grad knyt tet  opp t il konkrete prosjekter basert  på søknader og

rapporteringsrut iner og er styrt  av polit iske føringer og Idret tspolit isk dokument som gjelder

for hele norsk idret t .

Utover offent lig t ilskudd har vi inntekter fra salg av Våt tkort , kurs/ egenandeler, samt

samarbeidspartnere senior flatvann.

Styret  anser at  midlene, frie og bundne, er benyt tet  t il prosjekter og t ilt ak i t råd med

Virksomhetsplanen for 2021-2023, samt føringer fra NIF og Norsk Friluftsliv. I t illegg har vi

mot tat t  prosjektstøt te fra Sparebankst iftelsen t il Ro- og Padleled Oslofjorden.

Årsregnskapet  gir en t ilfredsst illende oversikt  over forbundets økonomi og resultat  av driften

i 2021. Årsregnskapet  er utarbeidet  et ter prinsippet  om fortsat t  drift  da denne forutsetning

er t il stede.

Styret  har ikke mottat t  honorarer for sine styreverv.

Finansieringen av toppidret tssatsingen er krevende, og i stor grad avhengig av t ilskudd fra

Olympiatoppen. Padleforbundets akt ivitet  forurenser ikke det  yt re miljøet  utover hva som

må anses akseptabelt  og normalt  i lys av virksomhetens art  og omfang. Arbeidsmiljøet

oppleves som posit ivt , og det  har ikke vært  skader eller sykdomsfravær i lengre perioder hos

de ansat te. Administ rasjonen består nå av fem menn og en kvinne.

Styret  anser den økonomiske status ved inngangen t il 2022 som t ilfredsst illende.

Akt ivitetstallene fra 2020 danner grunnlaget  for t ildeling i 2022.

Forbundet  er, som nær alle andre forbund og næringsdrivende selskaper, rammet av Covid-

19 utbruddet .

På t idspunktet  for avleggelse av årsregnskapet  er det  foreløpig ikke mulig å foreta et  pålitelig

est imat  for hvilke konsekvenser det te utbruddet  vil ha for forbundets økonomiske st illing på

sikt . Hvordan utbruddet  vil påvirke forutsetningen om fortsat t  drift  vil være avhengig av hvor

langvarig situasjonen vil være, hvilke t iltak myndighetene vil iverkset te, og hvordan de

nevnte risikoer fakt isk vil påvirke forbundet . Basert  på situasjonen og den informasjonen

som er t ilgjengelig på det  nåværende t idspunktet , mener imidlert id styret  at  det  er forsvarlig

å legge forutsetningen om fortsat t  drift  t il grunn ved avleggelsen av årsregnskapet.
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Side 14

4. Beretninger for internasjonale deltakelse og toppidrett
Treningsvirksomhet og konkurransevirksomhet ble ikke like mye rammet i 2021 som 2020.

På grunn av avlyste leire som Påskesamlingen og Sommerleir i Laksevåg ble det  som i fjor

lagt  opp t il en samling i Skien. Dessverre måt te denne samlingen forkortet  da det  ble påvist

smit te blant  deltakerne.

4.1. U21 og U23 laget flattvann

U21/ U23 ansvarlig: Jacob Norenberg

Samlinger: De beste U23 utøverne deltok på høst - og vårsamlingene til seniorlaget .

Konkurranseaktivitet:

Nordisk M esterskap U-21, Jønkøping, Sverige

6 herrer og 2 damer var tatt ut. Beste plasseringer var:

K-1 200m Lasse Lotsberg nr.1, K-2 200m Lasse Lotsberg/ Kristoffer M jelstad nr. 1, K-2 1000m

Thea Røsten/ Elise Erland nr. 1. Totalt  ble det  3 gull, 3 sølv og 1 bronse

EM  Junior/ U23, Poznan, Polen

Norge deltok med 4 herrer, og 1 dame i U-23. Ingen juniorer ble sendt.

Plasseringer: Ingen finaleplasser

VM  Junior/ U23, M ontemor, Portugal

Norge deltok med 4 juniorer, 3 gut ter og 1 jente. Ingen U-23 padlere deltok pga

mesterskapet  kom for tet t  på senior VM

Beste plasseringer: K-2 500m mix Nikolai/ Lønning/ Celine Helleren nr 5. K-1 1000m Damer

Celine helleren nr 7.

4.2. Senior landslaget flattvann

Hovedtrener: Tom Selvik

Assistenter: Eirik Verås Larsen, Jacob Norenberg, M orten Ivarsen

Det ble gjennomført  utenlandssamling våren 2021 i Portugal.

Konkurranseaktivitet:

Olympic qualifier/ World Cup 1, Szeged, Ungarn

6 herrer, 2 damer

Beste Plasseringer:
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OQ: K 1 1000 Herrer, Lars M agne Ullvang nr. 3, K-2 1000m Vold/ Vold nr 3

WC: M aria Virik nr 2 k-1 1000m, Lars M  Ullvang nr. 4 K-1 500m, Krist ine Amundsen/ Harald

Ivarsen nr. 5 K-2 200m mix

Olympic qualifier/ World Cup 2, Barnaul, Russland

1 dame og 1 herre

OQ: M aria Virik nr. 6 K-1 500m

WC: M aria Virik nr 1 K-1 1000m, Nr 3 k-1 5000m, nr 9 K-1 500m

EM  sprint

3 herrer

Beste plasseringer:

K-2 500m B-finale. Nr. 5 Vold/ Vold

K-1 5000m nr 12. Eivind Vold

Olympiske leker Tokyo

Plasseringer: K 1 1.000m Herrer – Lars M agne Ullvang nr. 18

VM  Sprint, København, Danmark

9 herrer og 5 damer

Beste plasseringer:

K-1 1000m damer nr 5. M aria Virik

K2 1.000m Herrer nr. 8 (Amund og Eivind Vold)

K1 500m Herrer nr. 6 (Lars M agne Ullvang)

K4 500m Damer nr. 9 (Krist ine Amundsen, Anna Sletsjøe, Elise Erland og M aria Virik)

K4 500m Herrer nr 8 i B-finale (Lars M agne Ullvang, Hakeem Teland, M athias Svoren og

Vemund Jensen)

K2 200m M ix nr 6 B-finalen (Thea Røsten og Hakeem Teland)

k-1 5000M  Herrer nr 9. Eivind Vold

Kongepokal herrer 2021: K1 1000m Eivind Vold, Oslo KK

Kongepokal damer 2021: Ikke utdelt  grunnet  for lab deltakelse.

4.3. M araton

M aratonansvarlige: Arne B. Sletsjøe og M athias Hamar
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Konkurranseaktivitet:

EM , M oskva, Russland

Ingen norsk deltakelse

VM , Pitest i Romania

Beste plasseringer:

K-1 damer Junior nr. 9 Celine Helleren

K-1 damer Senior nr. 8 Anna Sletsjøe

K-1 herrer Senior nr. 9 Eivind Vold

K-2 herrer Senior nr. 10 Amund Vold/ Eivind Vold

4.4. Elvepadling

Norge har i sesongen 2021 deltat t  internasjonalt  i VM  slalåm og VM  i brat tpadling.

Talentutviklingsprogrammet t il ICF på elv har blit t  gjenopptat t  i 2021. Her har vi i en

kvinnelig junior som deltar.

4.5. Surfski
Nordisk M esterskap ble arrangert  av Risør Ro & Padleklubb 18-10 september mellom Risør

og Lyngør med inngang ved fiskeskjær og mål ved Brodersen, ca, 16 km padling på åpent

hav. Det  var krevende forhold spesielt  under lørdagens singelløp, med ca. 10 m/ sek nordøst

og godt  over 1 meter signifikant  bølgehøyde.

71 startende på lørdag i singel og 20 doblinger på lørdagen, 28 - 32 % damer

Svensk seier i både dame og herre under 50 ved Emma Levemyr og Ivan Kruger, men med

Gleb Greben fra OKK på en sterk 2. plass i herrer.

Norske seire i M aster 50+ i singelklassene. Astrid Anersen og Anders Winter Andersen, begge

fra OKK. I dobbel vant  svenskene både dame, herre og mix. Det  ble valgt  korteste vei under

dobbelløpet , dvs. inngang Lyngør fra Øst , ca. 13 km.

I alt  14 funksjonærer og 5 følgebåter sammen med svenske webtracking.se gjorde det te t il et

vellykket  arrangement og svenskene snakker fortsat t  om arrangementet .
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                        Med min signatur aksepterer jeg innholdet og alle datoer i de følgende dokumenter, identifisert med sin dokumentnøkkel og kryptografiske hash-verdi.
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