
 

 

 
 

 

 NORGES PADLEFORBUND 

NORWEGIAN CANOE ASSOCIATION 
Tilsluttet Norges Idrettsforbund og International Canoe Federation (I.C.F) 

              

Serviceboks 1, Ullevål Stadion, Sognsveien 75L, 0840 Oslo Tlf: +47 21 02 98 35 Faks: +47 21 02  98 36 

Bankgiro 5134.06.06322Internett: www.padling.no  E-mail: padleforbundet@nif.idrett.no  Organisasjonsnr. 971 164  050 

          Ullevål, 29.11.2018 

 

Referat ledermøte Flattvann 2018 
 

Avholdt: 24.11.2018 Toppidrettsenteret, Oslo 

Møteleder: Sportssjef Eirik Verås Larsen 

Tilstede: 

Eirik Verås Larsen NPF, Henning Karlsen Laksevåg KK, Øyvind Sørbø Stavanger KK, Torgeir Toppe Njørd, 

Frode rudolfsen Flekkefjord KK, Thomas Buch Flekkefjord KK, Tore Neset Kristiansand KK, Vidar Tønnesland 

Kristiansand KK, Sveinung Oftedal Oslo KK, Jan Børge Usland Oslo KK, Lavrans Eikje Tysvær KKK, Jacob 

Norenberg Bærum KK, Jostein Langslet Bærum KK, Arne B Sletsjøe Strand KK, Martin Minde strand KK, 

Wiliam Juul Strand KK, Morten Ivarsen Fana KK, Lisa Johansen Moss KK, Ole Martin Fevang Tønsberg KK, 

Per Lorentsen, Setskog IF, Lene Varnes Setskog IF, Unni Frøjd-Nilsen Setskog IF 

 

 

Sportssjef Eirik Verås Larsen ønsker velkommen, spesielt til Setskog IL som er ny klubb. 

 

Oppsummering av sesongen 2018 ved sportssjef 
• Kongepokal til senior damer for første gang på flere år 

• Endringer på padling.no – lettere å finne frem, søkefunksjon implementert. Skal være 

en nettside som klubber benytter seg av. 

• Det har bli bygget et eget padlekjøkken på Årungen, dugnad av padlere til verdi av 

300.000 kr. Vil føre til bedre kvalitet på samlingen 

• Nytt treningssted i Florida, lettere for trenere å være med på trening i følgebåt 

• 2 nye baner, i Bestumkilen og på Nordåsvannet. Sistnevnte sliter med blåskjell som 

gjør at banene synker. Bergen Kommune jobber med saken. 

• Aktivitetslederkurs på plass. Kurs blir gjennomført både i øst, sør og vest før 

padlesesongen drar i gang igjen 

• Nordisk i Kristiansand var vellykket, god innsats fra Kristiansand, Strand og 

Flekkefjord 

• Landslaget har 6 kvoteplasser til European Games i Hviterussland. 

• Mange gode resultater i sesongen, 5 medaljer på EM, U-23 VM og U-23 EM.  

 

Presentasjon av Setskog IF ved Per Lorentsen. 

Setskog IF er et fleridrettslag med 350 medlemmer innen ski, fotball og padling. Arrangerer 

flere festivaler gjennom året, blant annet Setskog padlefestival. Har som mål å bygge denne 

festivalen til å bli Norges største padlearrangement. Ønsker maraton-NM som en del av 

padlefestivalen 16. Juni 2019. 
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Terminlisten 2019 
Terminlisten 2019 blir spesiell pga følgende faktorer: 

World Cup maraton i Sandvika 31.5-2.6, gjør at Oslo KK ikke makter NC på Årungen i juni. 

Kristiansand klarer ikke å påta seg NM/NC-stevner i år. Bergensklubbene må si fra seg ønske 

om lagbåt-NM pga at Bergen kommune ikke kan garanterer at banen på Nordåsvannet er opp 

i september 2019. Etter en del diskusjoner ble følgende terminliste foreslått: 

 
Dato Aktivitet Sted  Arrangør 

13.-17. april Påskesamling Flekkefjord Flekkefjord KK 

3.-5. Mai  Copenhagen Spring Regatta København Lyngby 

11.-12. Mai Norges Cup 1 Tysvær Tysvær KKK 

23.-26. Mai World Cup 1 sprint Poznan, Polen PZK 

25.5 NM kortbane maraton Sandvika Bærum KK 

30. 5-2.6 World Cup 2, sprint Duisburg, Tyskland DKV 

31.5-2.6 World Cup maraton Sandvika NPF 

15.6  Norges Cup 1 Bestumkilen Oslo KK 

16.6 NM maraton Setskog Setskog IF 

22.-23. 6  NC 3/UM k-1 Bergen Laksevåg KK 

24.-28.6 Sommerleir Bergen Laksevåg 

25.-27. 6  European Games Minsk, Hviterussland ECA 

13.-14. 7 Nordisk maraton Finland  

 EM maraton   

 U-23/jun EM   

 U-23/jun VM   

10-11.8 Nordisk mesterskap Jønkøping, Sverige SKF 

17.-18.8 NC4 Sandvika Bærum KK 

22.-25.8  VM senior Szeged, Ungarn  MZZK/ICF 

31.8-1.9 NM K-1/UM lag /NC5 Årungen Strand KK 

7-8 eller 14.-
15. 9 

NM lagbåt/NC 6 Årungen Oslo KK 

10.-13.10 VM maraton Kina ICF 
 

I diskusjonen ble det understreket viktigheten av å få starthøytalere og faste starter på Årungen, slik at startene 

blir rettferdige med tanke på den brede banen. 

Bærum oppfordret klubbene til å stille på NC 4, selv om det ikke ble NM maraton på søndag. Denne dagen kan 

benyttes til å gjennomføre en konkurranseform som kan være nytenkende og spennende. 

 

Endelig terminliste for 2019 kommer i egen mail så snart alt er bekreftet. 
 

Landslagsansvarlige aldersbestemte lag 2019: 
U16: Karoline Kvande, Mira Verås Larsen er medhjelper 

U18: Svein Egil Solvang, Lavrans Eikje er medhjelper 

U23: Tom Selvik og Jacob Norenberg 
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Situasjonsbeskrivelse fra klubbene 
Tønsberg: Bedre rekruttering, men mangler båtplass, har nå fått egenkapital til nybygg. 

Laksevåg: Ønsker bedre rekruttering, spesielt jenter, fornøyd med regionsarbeid 

Stavanger: jobber litt i motbakke, få aktive, sliter med trenerkrefter. 

Fana: bra rekruttering på guttesiden, men trenger flere jenter, trenger flere trenere, holder på 

å utvide båtkapasiteten med ca 80 plasser. 

Njørd: Helt avhengig av nøkkelpersoner, aktive må være trenere for yngre. Mangler 

trenere/ledere som kan reise med på stevner/samlinger. 

Kristiansand: Ca 15 aktive på flattvann, men få foreldre som driver klubben, ´stor belastning 

på disse. Positivt med ny trener. Nordisk kostet mye krefter, har behov for arrangørpause i 

2019, for på fokusere på egen virksomhet 

Oslo: Går bra. Stor klubb med mange aktiviteter, viktig å holde trøkket oppe 

Bærum: Går bra. Fra bunn til topp på 5-6 år. Har gode trenerkrefter 

Tysvær: 2 stevner i år krever mye. Har god trenerdekning og stor aktivitet. Skal utvide 

båthall. 

Moss: ca 100 medlemmer, men få utøvere. Skal ha fokus på rekruttering fremover 

Flekkefjord: Stor aktivitet i jubileumsåret. Fokus på bredde og at utøvere skal ha det gøy. 

Stor foreldregruppe som også padler. Gode trenerkrefter som stiller opp. 

Strand: god rekruttering og bra trenersituasjon. Utfordringene er mangel på båtplasser. 

 

 

Konkurransereglementet: 
Startkontigent: 500 kr i 2018. Fana KK foreslo at det burde være billigere hvis man kun 

ønsket å delta på et løp. Arrangørklubbene synes at årets ordning har fungert bra, det er 

enklere å administrere, samt at start kontingent er en viktig inntektskilde.  Ledermøte ble 

enige om å beholde startkontigent til 500 kr. På stevner der man har NC dag 1 og 

maraton/langløp dag 2 blir startkontigent 250 kr pr dag. 

 

Strykninger/etteranmeldinger: Forslag fra NPF om å innføre strykning/etteranmeldingsgebyr 

ved endringer etter 23.59 onsdag i stevneuken. Klubbene ønsker ikke å innføre gebyr, men 

oppfordret alle til å være flinkere til å melde inn strykninger/endringer før lagledermøtet. Det 

åpnes opp for at lagleder kan styrke/endre i racemanager frem til torsdag i stevneuken. 

Etteranmeldinger gjøres i mail til stevnearrangør. 

 

Konkurransebanen: Arrangører skal så langt det lar seg gjøre ha sving som består av 6 bøyer 

med gule/røde flagg.  

 

Norges Cup lag: I NC-sammenlagt medregnes alle utøvere fra og med 13 år. P/G 12 er ikke 

med i lagcupen 

 

Seedingregler: sportsjef seeder først og fremst på bakgrunn av resultater, men benytter også 

skjønn. I 2018 ble de 6 første seedet. I 2019 seedes 12 utøvere i hver klasse for å få jevnere 

heat. Se vedlagt PPT lysbilde nr11-nr14 
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Sponsorer/utøverkontrakter 
Utøverkontrakter gjelder for utøvere på senior/u-23 landslaget. Forslag fra NPF: NPF skal ha 

logo på begge åreblad, samt en logo på kajakk til utøvere i hele kontraktsperioden. Utøvere 

får ha klubb/personlige sponsorer på høyre bryst, høyre krage og kajakk på 

landskagsaktiviteter, så lenge sponsor ikke er i samme bransje som forbundets sponsor.  

Sportsjef mente at dette ville gi NPF bedre mulighet til å få sponsoravtaler. Ledermøtet ser 

dette, men mener det er viktig at det i utøverkontrakten spesifiseres hvor store logoene vil 

være. 
 

 

Egenandeler 2019 
Mange landslag har egenandeler. Roforbundet har 40.000 for olympisk-gruppe, 90.000 kr for 

resten av landslaget.  Det danske landslaget har 30.000 for sine seniorpadlere uansett nivå, og 

forbundet tok inn totalt 1 mill i egenandeler. I 2018 hadde NPF totalt 550.000 kr i egenandel- 

Forslag for 2019: senior/U-23 landslag: 20.000kr. U23/junEM/VM: 4000kr per stevne. 

Nordisk: 2000kr. 

Klubbene hadde ingen spesielle kommentarer på egenandelene, det er nødvendig for å få 

aktivitetsnivået til å gå rundt.  

 

Torgeir Toppe fra Njørd hadde ett innspill om at NPF må bli flinkere til å markedsføre 

våttkort kursene sine. Kursene gir inntekt til klubb og utøvere. Landslaget bør profilere 

våttkort kursene, NPF må bygge sin egen merkevare. 

 

Flere klubber ønsker å se pengestrømmen vedrørende aktiviteter med egenandeler. Sportssjef 

tar det med seg inn til administrasjonen og kommer tilbake til klubbene med tall. 
 

 

Uttakskriterier 2019 
2019 er kvalifisering sesong til Tokyo, og det er svært viktig for NPF å være kvalifisert med 

tanke på støtte fra OLT de neste årene. I 2018 var tilskuddet fra OLT på kr 1 740 000. K-1 og 

K-2 1000m herrer er de distansene sjansene er størst for gode resultater. Krav til VM-

deltagelse er finalenivå. Men NPF ønsker også å satse på K-4 500m damer og K-1 200m 

menn, selv om ikke de har A-finalenivå.  K-4 damer og K1 200m herrer stiller på VM 2019 så 

sant de viser nivå til B-finale. Denne båten har fullt fokus på VM, og deltar ikke på WC.  

 

Strand/Bærums forslag om å sende en gutt og en pike uansett nivå til en internasjonal 

mesterskap i junior fikk ikke gjennomslag. Juniorbåter  må vise at de har en sjanse til A-finale 

for å bli sendt til EM/VM. Sportsjef vil ha litt lettere uttakskriterier til U-23, siden den klassen 

er større.  

Strand poengterte at det er viktig med uniformt laguttak i U-23/juniorklassen, og skal man ha 

lettere uttakskriterier for U-23 ift junior, er det viktig å kommunisere det ut til 

utøvere/klubber. 
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Ansvarsområder 
Bærum og Strand ønsker å se hvordan ansvarsområdene i NPF er. Sportsjef (SS) rapporterer 

til General sekretær (GS), og GS til styret. Styrets president har en særskilt oppfølgning av 

toppidrett og danner en styringsgruppe med GS og SS. Når det gjelder utakk har SS og 

landslagstrener (LT) en samtale, men SS har siste ordet. SS kvalitet sikrer treningsprogram til 

samlinger for alle aldersgrupper og samarbeider med LT og de ansvarlige for U16, U18 og 

U23 vedrørende budsjetter, aktivitetsplan etc. Når det gjelder talentutvikling så har SS 

ansvaret, men arbeidsoppgavene i stillingen er for omfattende til at man for tid til alt.  

Det ble kommentert at det er viktig at NPF ser på prioritering av arbeidsoppgaver, viktig å ha 

fokus på rette oppgaver. 
 

Region Øst 
Har ikke funket, ansvarlig trakk seg pga stor arbeidsbelastning. SS oppfordrer klubbene til å 

bidra her og innkaller til snarlig møte med klubbene i region øst slik at vi finner de tiltakene 

klubbene trenger. 
 

Likebehandling av grener 
Strand stilte spørsmål vedr sitasjoner der utøvere ønsker å stille både på sprint og maraton. I 

år ble en utøver som var tatt ut til EM sprint ikke gitt mulighet til å delta på maraton Nordisk. 

SS mente at det var viktig å følge et opplegg når man var tatt ut til EM i sprint, og 

optimalisere dette. SS mente at på et generelt grunnlag er det ikke nødvendig å velge gren, 

men når man er tatt ut til ett internasjonalt mesterskap må treningsprogram og plan 

optimaliseres i forhold til målet. 
 

Presentasjon Oslo KK 
Stor aktivitet med mange grener som skal balanseres. Viktig med en visjon, mål og 

handlingsplan som må forankres i årsmøtet. Klubben har en sunndrift, aldri mindre enn 2 mill 

i egenkapital. Fokus på å skape gode miljøer med gode mennesker, er heldig som har Tom 

Selvik. Klubben har profesjonell drift. 
 

 

 

Referat skrevet av Morten Ivarsen, medlem TKF og sportssjef Eirik Verås Larsen 
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