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Høring ny anleggspolitikk

Norges Padleforbund (NPF) viser til Høringsbrev «forslag til ny anleggspolitikk» sendt
organisasjonene 26. oktober med høringsfrist 17. desember.

Idrettsanlegg retter gjerne oppmerksomheten til noe som bringer utøverne inn under tak.
Vi vil minne om at det meste av fysisk aktivitet i Norge faktisk bedrives utendørs.
Videre er «våre» padleanlegg nesten utelukkende eid av klubbene, men står gjerne på leid
kommunal grunn.

NPFs høringssvar vil rette oppmerksomhet rundt vår egenart og kanskje utfordringer som
berører alle padlere. Riktignok ikke beskrevet som en del av høringsteksten:

Tilgjengelighet for padling

Det meste av padleaktiviteten bedrives utendørs der behovet for tilrettelegging gjennom
anlegg normalt sett er ganske beskjedne for de fleste padle-klubber. Padling bedrives på sjøen
i skjermet og eksponert farvann, på innlandsvann og i vassdrag. I tillegg har vi aktiviteten
kajakk-polo som i den kalde årstiden er avhengige tilgang på svømmebasseng. I den varme
årstiden spilles det på utebaner.

Våre aktiviteter utfordres og begrenses av kommersialisering og privatisering av strandsonen,
og nedbygging av vassdrag til kraftproduksjon.
Spesielt i bynære områder ser vi at:
• Marinaer/båtopplag legger et økende beslag på vann og land.
• Nedbygging av standssoner til bolig- og næringsformål.
• Økt motorisert ferdsel og hastighet i områder der trening og annen padleaktivitet skjer.
• Økt press for utbygging av vassdrag, fra både små og store kraftselskap

Etablering eller oppgradering av mesterskapsanlegg som ikke faller inn under
nasjonalanleggsordningen

På 90-tallet ble det etablert noen «Riksanlegg» for padling. Felles er at de ikke tilfredsstiller
krav til gode gjennomføringer av konkurranser og treninger. Det mest sentrale anlegget er
Årungen, et anlegg som i realiteten aldri vært et padleanlegg da banebredder og startområde
er utferdiget kun for ro-konkurranser. Anlegget tilfredsstiller ikke nasjonale stevner, men
gjennomføres likevel siden våre største og mest aktive klubber ligger i Oslo og Akershus.
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I idretter som har levert internasjonale medaljer i en årrekke må det etableres spesielle
tildelingsordninger for å kunne bygge tidsriktige anlegg for konkurranse og trening. Med
dagens tilskuddsordninger og egenkapitalbehov er det helt urealistisk å få til en utvikling som
kan tilfredsstille gjennomføring av nasjonale og internasjonale stevner.

Det må på plass en nasjonal plan for anleggsutbygging hvor idrettsmangfoldet blir ivaretatt.
Anleggs-utvikling for små idretter med sterke internasjonale tradisjoner må gis en vesentlig
større tildelingsdekning.

Nasjonalt toppidrettssenter

Fasilitetene som i dag tilbys på Toppidrettssenteret dekker ikke våre landslags spesifikke
treningsbehov. Vi skulle gjerne hatt TIS som vår treningsbase, men padleklubbene i Oslo og
Bærum gir bedre treningstilbud enn TIS.
Vårt håp er at det et nytt Nasjonalt Toppidrettssenter kan komme på plass innen rimelig tid,
men at dette ikke må komme på bekostning av breddeidretten.

OPPSUMMERT
1. Anleggspolitikken må også gjelde naturen som er en viktig arena for fysisk aktivitet
2. Idretter med internasjonale meritter må gis et tidsriktig anleggstilbud
3. Nasjonal Toppidrettssenter må på plass, men må søkes og ikke ta midler fra

breddeidretten

For Styret NPF

ven Nordby Anderssen
Generalsekretær
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