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1. Styrets årsberetning 2019 
 

1.1. Styrets sammensetning 

Styrets sammensetning som ble valgt på Padletinget i april 2019: 

 

President  Geir Kvillum   Bærum Kajakklubb  

Visepresident   Bente Solberg   BSI Padling 

Styremedlem  Torgeir Toppe   Njørd Ro- og Kajakklubb 

   Ingrid Botslangen  Molde KK     

   Elsa du Plessis   Puddefjorden Kajakklubb 

Varamedlem  Morten Nyborg  Haugesund Kajakklubb  

   Ingrid Berthinussen  Tromsø Havpadleklubb  

 

Forbundet er tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske komité (NIF), 

International Canoe Federation (ICF), Norsk Friluftsliv og International Rafting Federation. 

1.2. Styrets arbeid 

Det nye styret har avholdt 4 styremøter i 2019. Forberedende saksgang og utveksling av 

informasjon og synspunkter er gjort via e-post, og i tillegg er flere av orienteringssakene 

behandlet som bakgrunns-saker for senere vedtak.  

Hovedfokus for styret har vært å skape et godt grunnlag for mest mulig aktivitet med 

bakgrunn i de prioriteringene som ligger i Virksomhetsplanen for 2019-2021. Vårt hovedmål 

for perioden er «flere aktive padlere i «robuste klubber», og gjennom hele 2019 har styret 

fortsatt hatt høyt fokus på implementering av Virksomhetsplanen, videreutvikling av 

Våttkortstigen, støtte til funksjonshemmede som ønsker å padle, og drift av senior og 

aldersbestemt landslag innenfor sprint og maraton.  

Styret og administrasjonen har arbeidet videre med handlingsplaner som er etablert for de 

fire innsatsområdene for å kunne følge opp virksomhetsplanen og fokusere mot 

måloppnåelse, og det har blitt arbeidet videre med saker fra Tinget vedrørende åpenhet og 

ulykkesrapportering.  

I tillegg pågår arbeidet med å forbedre ekstern kommunikasjon og sikre bedre flyt i 

administrativt arbeid, og det er igangsatt en prosess for å knytte til seg flere ressurser for å 

dekke dette. Videre har styret som vanlig hatt fokus på regnskap og budsjettoppfølging 

gjennom året.  

Arbeidet med VM i maratonpadling (VM2020, eget AS) har fortsatt gjennom 2019, og styret 

ser seg godt fornøyd med arrangement for WC Maraton 2019 som ble gjennomført i 

månedsskiftet mai-juni. Det var gledelig å se at så mange frivillige deltar her for å gjøre dette 

til et godt arrangement. Dette ga oss god erfaring og mye læring som vi tar med oss videre til 
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selve VM-arrangementet i august 2020.  

I juni ble NPF tildelt støtte på 8 mill. kr. etter søknad fra Kulturdepartementet. Dette vil sikre 

den økonomiske delen av arrangementet og videre arbeid, slik at vi kan ha fokus på å lage et 

særdeles godt arrangement, styrke frivillighetskulturen, gi økt arrangementskompetanse og 

samarbeid mellom klubbene, og på lang sikt kunne gi noe tilbake til hele norsk padling. 

I mai måned ble NPF tildelt 14.6 mill.kr. av Sparebankstiftelsen DNB til prosjektet «Ro- og 

Padleled Oslofjord». Dette er etter et grundig arbeid av administrasjonen NPF, og gir oss en 

unik mulighet til å fremheve norsk padling. En del av disse midlene er satt av til prosjektleder 

som er ansatt i den 3 årsperioden prosjektet skal vare for å drive prosjektet. Et prosjektstyre 

er etablert med NPFs visepresident som leder. Dette har også medført en omdisponering av 

administrative ressurser for å i tillegg kunne arbeide med ro- og padleled på nasjonalt nivå. 

Kongepokalen ble vunnet av Lars Magne Ullvang fra Tysvær KKK på K1 1.000m, men 

dessverre ikke utdelt i dameklassen grunnet for lav deltakelse. NM i slalåm ble et godt 

arrangement med forholdsvis god deltakelse. NM i surfski ble gjennomført i krevende men 

fine forhold, og her ble det kåret en NM-vinner i både dame- og herreklassen. NM i 

Kajakkpolo ble vel gjennomført under NM-Veka i Stavanger 

Forbundets økonomi er tilfredsstillende, men vi er i stor grad avhengig av støtte fra 

spillemidler. Våre frie inntekter er mye knyttet opp til salg av Våttkort. Vi er svært avhengig 

av at flere klubber er aktive og støtter opp om bruken Våttkortsystemet for rekruttering og 

kursvirksomhet. Salgsinntektene av Våttkort er på nivå med 2018. 

Finansieringen av vår toppidrettssatsing er krevende, men Olympiatoppen (OLT) har fortsatt 

tro på at vår satsing skal gi nye utøvere internasjonal uttelling. Støtten fra sponsorer er også 

viktig i dette arbeidet, og her kan vi bare bli bedre.  

NPF har et godt tilbud innen klubbutvikling og klubbesøk som et ledd i å styrke klubbenes 

arbeid for sine medlemmer.  Implementering av Våttkortstigen er i positiv utvikling i 

miljøene, men tilgang og utdanning av klubbtrenere er fremdeles ikke der vi ønsker det for 

alle grenene. Personverndirektivet GDPR er innarbeidet i våre for Våttkort og RaceManager.  

Paratilbudet i forbundet og etterutdanning av trenere har aldri vært høyere.  

 

Styret er godt fornøyd med arbeidet gjennom 2018. NPF har sammen med klubbene 

oppnådd flere av delmålene som satt i Virksomhetsplanen for perioden, men vi ser også 

fortsatt utfordringer som det skal arbeides videre med for full måloppnåelse.  

1.3. Medlemskap 

Aktivitetstallene for 2019 vil først foreligge juni 2020. Tallene for 2018 viste 21.382 aktive 

medlemmer. Dette er en marginal nedgang på 123 medlemmer i forhold til 2017-tallene. Av 

medlemstallet er 54 % menn og 46 % kvinner, og av disse er 14% barn og ungdom i de 115 

klubbene som har registrert aktivitet av totalt 130. 
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NPF er registret med klubber i samtlige 11 regioner. NPF har ingen formelle regionsledd i sin 

organisasjon. Våre klubber er fordelt på fleridrettslag og særidrettslag (idrettslag med kun en 

idrett).  

1.4. Økonomi  

NPF har i dag tilfredsstillende økonomi, og året gjøres opp med et driftsresultat på kr 

786.478 og et årsresultat i minus på kr 715.276, mot budsjettert kr 175.000 i minus vedtatt 

på Padletinget 2019.  

 

Egenkapitalen er pr 31.12.2019 på kr 4.700.337.  

 

For ytterligere detaljer; se økonomisk beretning. 

1.5. Representasjon  

Styret / administrasjon har vært representert ved følgende møter, prosjekter og 

arrangementer: 

- Norgesmesterskap i slalåm, sprint, surski, kajakk-polo og maraton  

- VM Sprint 

- VM Maraton 

- WC Maraton Sandvika 

- Årsmøtet i Norsk Friluftsliv 

- European Paddle Pass (EPP) møter 

- Nordisk møte 

- Drukningsforebyggende Råd 

- Sjøfartsdirektoratet (Sakkyndig råd for fritidsfartøy) 

- Turskiltprosjektet / Gjensidigestiftelsen 

- Vinterpadletreffet 

Geir Kvillum sammen med Ingrid B. Frantzen som vara, representerte NPF på NIFs Ting på 

Lillehammer. 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 stiftelsen Årungen Ro- og Padlesenter, med 2 styremedlemmer i 

2016; Gunnar Berg og Jan Bache-Wiig. Sveinung Oftedal sitter i Arbeidsutvalget for stiftelsen 

Årungen Ro- og Padlesenter.  

 

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

Hanssen som vara. 
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1.6. Oppfølging av Virksomhetsplanen 

Padletinget vedtok ny Virksomhetsplan i april 2019. Den bygger på de samme 

satsingsområdene som ble vedtatt på padletinget i 2017. Virksomhetsplanen tar for seg 

prioriteringer og satsingsområder for kommende tingperiode. 

Hovedmålet for norsk padling er fortsatt:  

Flere aktive medlemmer i robuste klubber. 

Følgende innsatsområder er vedtatt i Virksomhetsplanen: 

• Organisasjonsutvikling 

• Kompetanseutvikling 

• Arrangementsutvikling 

• Konkurranseaktivitet 

Innsatsområdene skal styrke forbundets og klubbenes tilrettelegging for mer og bedre 

aktivitet i padling.  

Ny Virksomhetsplan har krevd at det settes inn større kraft mot organisasjonens evne til å 

tilrettelegge for god padleaktivitet på ulike nivåer og inn mot ulike grupper. Fokus er på en 

samlende organisasjon. Regionsmøter har vært vår viktigste arena for å kommunisere 

Virksomhetsplanens målsettinger ut i klubbene, og disse har blitt godt mottatt i klubbene fra 

ulike grener. Virksomhetsplanens hovedmål gir et fokus på klubbadministrasjon 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 aktivitet ute i miljøet. 

1.6.1. Organisasjonsutvikling 

For å sikre økt langsiktig aktivitet har vi styrket organisasjonen for å kunne møte 

morgendagens krav til leveranse av god padleaktivitet. Herunder har vi fokus på å nå målene 

satt i forbundet sin virksomhetsplan, med tilhørende måloppnåelsespunkter: 

Norsk padling vil bli målt på:  

• Klubbesøk og klubbutviklingsprosesser 

o I 2019 har det vært gjennomført 32 klubbesøk og klubbutviklingsprosesser, i 

tillegg til representasjon på samlinger og klubbarrangement. Les mer om de 

ulike klubbutviklingsprosessene her: http://padling.no/klubber/klubbutvikling/# 

• Flere klubber skal ha en Virksomhetsplan 

o Antall klubber med virksomhetsplan har gått fra 15 til 20 klubber i 2019. I 

tillegg har 3 klubber oppdatert sin tidligere virksomhetsplan 

• Flere klubber skal ha etablerte ruter i Turskiltprosjektet 

http://padling.no/klubber/klubbutvikling/
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o 12 antall klubber har etablert ruter i Turskiltprosjektet. I tillegg har 17 klubber 

startet opp prosessen med å etablere ruter i sitt nærmiljø.  

• Flere aktive medlemmer i padleklubbene’ 

o Aktivitetstallene for 2019 foreligger først i juni 2020 

• Flere barn og unge medlemmer i klubb 

o   Aktivitetstallene for barn og unge 2019 foreligger først i juni 2020 

• Flere følgere på Facebook og Instagram 

o Antall følgere på Facebook har gått fra 1463 til 1659, en økning på 13,4 % 

o Antall følgere på Instagram har økt med to følgere til 1052 følgere 

o Antall følger på Instagram for «padlelandslaget» er 3133  

• Etablere anleggsutvalg og utarbeide anleggsstrategi 

o Det er etablert et anleggsutvalg og arbeidet med å utarbeide en 

anleggsstrategi er igangsatt. 

1.6.2. Kompetanseutvikling  
For å sikre økt langsiktig aktivitet har vi hevet kompetansen for å kunne møte morgendagens 

krav til leveranse av god padleaktivitet. Herunder har vi fokus på å nå målene satt i 

forbundet sin virksomhetsplan, med tilhørende måloppnåelsespunkter: 

Norsk padling vil bli målt på: 

• Det er registrert 12 754 nye Våttkort i 2019 

• Trenere i klubb skal være sertifisert i Våttkortstigen 

Dette er ikke tilgjengelig en oversikt direkte ut fra Våttkortbasen. 

Av hva forbundet erfarer har havklubber sertifiserte kursholdere i Våttkortstigen. For 

de andre grenene er det samme situasjon, men det er noen eldre trenere som ikke er 

registrert i Våttkortbasen. 

• Paratilbud i flere klubber 

Det har i 2019 vært avholdt etterutdanning innen parapadling for 

trenere/aktivitetsledere. Gjennom kurset deltok og fullførte 13 trenere fra 12 ulike 

padleklubber rundt omkring i landet. I tillegg har det vært avholdt en etterutdanning 

innen psykisk helse. Her var det 6 deltakere fra 6 ulike klubber som fullførte 

utdanningen og er i gang med å etablere et tilbud til målgruppen i sin klubb. Denne 

etterutdanningsmodulen er knyttet opp mot forbundet sitt tilbud om padling på 

dagtid. 

• Flere godkjente nasjonale dommere i hver av konkurransegrenene 

o Det er utviklet en egen dommerløype for grenene flattvann, kajakkpolo og 

surfski i 2019. Dommerløypen har tre nivåer; Dommer 1, Dommer 2 og 

Dommer 3. 

 Dommer 1 er dommer på regionalt nivå 

 Dommer 2 er dommere på nasjonalt nivå 
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 Dommer 3 er dommere med internasjonalt nivå, kurset holdes 

internasjonalt 

o Det ble holdt 4 dommerkurs i 2019. Dommer 1+ 2 i Flattvann og Dommer1+2 i 

Kajakkpolo (16 deltakere). 

• Godkjenning av trener 2 og 3 utdanningen i henhold til. NIFs trenerløype 

o Trener 2 er godkjent av NIF 

o Trener 3 er godt underveis 

• Utdanne flere trenere 

o Det er totalt utdannet 259 trenere i 2019 innenfor alle grenene. 

• Flere trener som har tatt EtU Ung Ledelse 

o Ikke gjennomført EtU Ung kurs på hav, men utdannet unge Trener 1 på 

flattvann i 2019. 

• Ferdigstille første versjon av aktivitetsbanken for barn- og ungdomsøvelser 

Forsinket, men igangsatt filming. Ikke publisert. Fortsetter arbeidet med 

aktivitetsbanken i 2020. 

1.6.3. Arrangementsutvikling 

For å sikre økt langsiktig aktivitet har vi arbeidet med å styrke arrangementer i Norsk padling 

for å kunne møte morgendagens krav til leveranse av god padleaktivitet. Herunder har vi 

fokus på å nå målene satt i forbundet sin virksomhetsplan, med tilhørende 

måloppnåelsespunkter: 

Norsk padling vil bli målt på: 

• Arrangementsteknisk vellykket WC Maraton 2019 og VM Maraton 2020 

WC 2019 ble en godt gjennomført arrangement, og nyttige erfaringer blir tatt inn til 

forestående VM i 2020. Daglig leder er ansatt i 100% stilling og en assistent i 50% 

stilling. 

• Etablere nye arrangementer regionalt, for alle aldersklasser 

Ikke kjent om det er etablert flere arrangementer. 

• Surfski, turløp og elvepadling er implementert i RaceManager 

Utvikling av RM til å bli et konkurransesystem for alle grener. For 2020 er det gjort 

klart for å håndtere turløp, sufski totalt og som påmelding og betalingsløsning for 

slalåm. Kajakkpolo blir implementert i løpet av mai 2020 

• Alle NC / NM skal ha en skriftlig og godkjent arrangementsplan 

Følges opp på grenene, men er ikke 100% skriftliggjort av tekniske arrangør. 

• Samarbeidsarrangement i hver av de 5 regionene 

Flattvann har nå fått de 3 regionene på plass. Regionsmøtene er videreutviklet i 

2019, der samarbeid mellom klubbene er etablert for å få til et sterkere samarbeid 

mellom klubbene. Regionene har i disse møtene gått i gang med å utarbeide en egen 

plan for utvikling av samarbeid i regionene. 
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• Revidere konkurransehåndboka for flattvann 

Ferdigstilt, og ligger på padling.no. Påbegynt andre grener. 

• Ferdigstille arrangementshåndboken 

Påbegynt og ferdigstilles i 2020. 

1.6.4. Konkurranseaktivitet 

Konkurranseaktivitet 

For å styrke økt langsiktig aktivitet har vi lagt til rette for utvikling både i organiseringen av 

konkurranseidretten og i prestasjonsutviklingen i konkurranseaktiviteten. Herunder har vi 

fokus på å nå målene satt i forbundet sin virksomhetsplan, med tilhørende 

måloppnåelsespunkter: 

Norsk padling vil bli målt på: 

• Sertifisert som rent særforbund 

I prosess med ADNO som har tatt mer tid og mer krevende enn først antatt. I første 

rekke er de andre konkurransegrenen/miljøer enn flattvann som har gitt utfordringer 

mht. gode forebyggende tiltak og kontroll. 

• Kvalifisere utøvere til OL 2020 

Iverksatt prosess om det viser seg å ikke bli OL kvalifisering i 2020. I rute til OL 

kvalifisering, fortsatt tro på at vi kan kvalifisere to båter om det blir OL kvalifisering. 

• Kvalifisere utøvere til Paralympics 2024 

Vi trenger utøvere og en trener i minst 50% stilling for å følge opp en parautøver på 

toppnivå. En parautøver trenger tettere oppfølging enn en vanlig utøver for å bringe 

han/hun i verdenstoppen til 2024 

• Medaljer i VM maratonpadling 2019 og 2020 

5 medaljer under WC 2019 derav 1 gull. Mange utøvere ønsker å satse maraton inn 

mot eget mesterskap.  

• Utdeling av kongepokal i både dame- og herreklassen 

Ikke utdelt Kongepokal for kvinner i 2019 grunnet for få deltakere. Nivå og bredde 

tilsier at vi bør få det til. 

• Avholdelse av NC og NM i konkurransegrenene 

Det har blitt avholdt NM og NC i alle våre konkurransegrenener; sprint, maraton, 

slalåm elv, surfski og kajakkpolo. 

• Flere deltakende klubber i NM 

Vi ser en vekst i antall deltakende klubber som en konsekvens av at alle 

konkurransegrener har NM/NC.  

• Ferdigstille og implementere utviklingstrappen for sprint og maraton  

Ikke ferdigstilt, men klubber har fått forslag til program for U16. 

• Utvikle lekbaserte konkurranseøvelser for barn og ungdom 

Prøvd ut ulike varianter på sommer-camp i klubb. Et mål å få vist noe frem under VM 

2020. 
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• Avholde årlige regions-mesterskap (sør, vest og øst), med fokus på yngre årsklasser 

En oppfatning av at Klubbmesterskap og NC er fyller behovet for stevner. Eventuelt 

regionsmesterskap som en etablert konkurransearena må forankres i klubbene. Per 

nå er ikke denne forankringen etablert. 

1.7. Egne anlegg 

NPF eier Riksanlegget for elvepadling i Sjoa (Sjoa elvesportsanlegg). Anlegget ligger ute for 

salg.  

1.8.  Internasjonalt arbeid 

Birger Vik og Jan Bache-Wiig har hatt dommeroppdrag i maraton racing. 

 

Ine Skjørten Wilson representerte Norge under kongressen til International Rafting 

Federation, 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.  

1.9.  Administrasjonen 

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

sentrale administrasjoner.  

 

Administrasjonen ledes av generalsekretæren som har arbeidsgiver og lederansvar for alle 

ansatte. Generalsekretæren rapporterer direkte til styret. I 2019 var det ansatt 4 personer 

med administrative/sportslige oppgaver, som utgjør 4 årsverk. I tillegg Hovedtrener for 

senior flattvann engasjert i 100 % stilling. I september ble en prosjektleder ansatt for 3 år 

knyttet til Sparebankstiftelsesfinansierte prosjektet «Ro og padleled i Oslofjorden.   

 

Det er også leid inn tjenester for håndtering av Våttkort-administreringen, 

inkluderingsarbeid, klubbutvikling, kursholdere og trenerstøtte landslag.  

 

Regnskapet er utført av Idrettens Regnskapskontor (NIF).  

 

En annen viktig oppgave har vært å etablere ulike og varierte arenaer hvor vi får en tettere 

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 trenger i sitt 

utviklingsløp.   

 

Våren 2019 ble det satt av administrative ressurser til søknad på Ro- og padleled Oslofjord 

ved Sparebankstiftelsen DNB. I slutten av mai fikk NPF den gledelige nyheten ved tilsagn på 

14.6 millioner kroner.  
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Viktige oppgaver etter tildelingen var å strukturere prosjektet i NPF med tilhørende 

samarbeidspartnere (Forbundet kysten, Oslofjorden friluftsråd, og Norsk Friluftsliv). 1. 

September ble det ansatt Prosjektleder, og Prosjektstyret (med mandat fra Styret NPF 14. 

okt-20) hadde sitt første møte i oktober 29. oktober.  

 

Andre oppgaver har vært å etablere prosjektplan og oppstartsmøter for å få en god start på 

prosjektet. Oppstartsmøtene ble gjennomført (nov-19 – jan-20) med totalt 145 deltakere på 

følgende steder:  

• Oslo.  

• Tønsberg  

• Sarpsborg  

• Drammen  

• Kragerø  

• Oslo  

 Gjennom Ro- og padleled i Oslofjorden, vår deltakelse i «Sakkyndig råd for fritidsfartøy» (et 

samarbeidsorgan for offentlig myndigheter med ansvar innen fritidsbåtområdet og frivillige 

organisasjoner som arbeider for sikkerhet på fritidsbåter nedsatt av Sjøfartsdirektoratet) og 

ikke minst kurs-systemet Våttkort har gitt oss en posisjon for en god dialog med andre 

aktører på sjøen.  Et tettere samarbeidet med Redningsselskapet, og Drukningsforbyggende 

råd, samt en bedre dialog med Kongelige Norske Båtforbund er bidrag til å styrke 

sikkerhetsarbeidet og fremme padlingens plass på sjøen. 

 

Oslo, 31.12.2019/ 12.05.2020                                     

 

 

Geir Kvillum   Bente Solberg     Elsa du Plessis 

President   Visepresident     Styremedlem 

 

Torgeir Toppe   Sven Nordby Anderssen    Ingrid B. Frantzen 

Styremedlem   Generalsekretær    Styremedlem 
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2. Økonomisk årsberetning 2019 
 

Regnskapsåret 2019 viser et underskudd på kr 715.276 mot et budsjettert underskudd på kr 

175.000. Underskuddet skyldes i hovedsak et etterslep på en ikke budsjettert 

pensjonsforpliktelse. 

 

Rammetilskuddet og offentlig tilskudd viser en økning. Dette er basert på generelt et større 

tilskudd til fordeling mellom særforbundene, høyere medlemstall i NPF og bedre 

måloppnåelse på Post 3 (basert på foregående års måloppnåelse på områdene 

aktivitetsomfang, aktivitetsutvikling, kompetanseutvikling og verdi og kvalitet). 

Forbundets midler er i stor grad knyttet opp til konkrete prosjekter basert på søknader og 

rapporteringsrutiner og er styrt av politiske føringer og Idrettspolitisk dokument som gjelder 

for hele norsk idrett. 

Utover offentlig tilskudd har vi inntekter fra salg av Våttkort, kurs/egenandeler, samt 

samarbeidspartnere senior flatvann.  

Styret anser at midlene, frie og bundne, er benyttet til prosjekter og tiltak i tråd med 

Virksomhetsplanen fra 2019, samt føringer fra NIF og Norsk Friluftsliv. 

Årsregnskapet gir en tilfredsstillende oversikt over forbundets økonomi og resultat av driften 

i 2019. Årsregnskapet er utarbeidet etter prinsippet om fortsatt drift da denne forutsetning 

er til stede. 

Styret har ikke mottatt honorarer for sine styreverv. Visepresident Bente Solberg har etter 

faktura mottatt kr 24.000 for avholdte kurs i havpadling. 

 

Styret anser den økonomiske status ved inngangen til 2019 som tilfredsstillende. 

Aktivitetstallene fra 2018 danner grunnlaget for tildeling i 2020.  

Selskapet er, som nær alle næringsdrivende selskaper, rammet av Covid-19 utbruddet. 

Norges Padleforbund vil etter styrets vurdering bli påvirket ved at det ikke blir avholdt kurs 

og ikke deltatt i konkurranser. 

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

estimat for hvilke konsekvenser dette utbruddet vil ha for forbundets økonomiske stilling. 

Hvordan utbruddet vil påvirke forutsetningen om fortsatt drift vil være avhengig av hvor 

langvarig situasjonen vil være, hvilke tiltak myndighetene vil iverksette, og hvordan de 

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

som er tilgjengelig på det nåværende tidspunktet, mener imidlertid styret at det er forsvarlig 

å legge forutsetningen om fortsatt drift til grunn ved avleggelsen av årsregnskapet. 

 
 

Finansieringen av toppidrettssatsingen er krevende, og avhengig av tilskudd fra 

Olympiatoppen. Padleforbundets aktivitet forurenser ikke det ytre miljøet utover hva som 
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må anses akseptabelt og normalt i lys av virksomhetens art og omfang. Arbeidsmiljøet 

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

de ansatte. Administrasjonen består nå kun av menn. Det har ikke vært iverksatt spesielle 

tiltak rettet mot likestilling. 

 

 

Oslo, 12.05.2020 

 

 

Geir Kvillum   Bente Solberg   Elsa du Plessis 

President   Visepresident   Styremedlem   

 

 

Torgeir Toppe   Sven Nordby Anderssen  Ingrid B. Frantzen 

Styremedlem   Generalsekretær  Styremedlem 
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3. Beretninger for internasjonale deltakelse 

3.1. U21 og U23 laget flattvann 

U21/U23 ansvarlig: Tom Selvik 

Assistenter: Jacob Norenberg 

Samlinger: De beste U23 utøverne, 4 stk, deltok på høst- og vårsamlingene til seniorlaget. 

U21/U23 utøverne var samlet på Påskesamlingen i Flekkefjord i mars. I forkant av U23 EM 

deltok U23 utøverne på samling på Årungen med seniorlaget. I forkant av Nordisk var U21 

laget på Årungen sammen med seniorlaget. 

Konkurranseaktivitet: U21 laget deltok under U21 Nordisk i Danmark, mens deler av U23 

laget deltok under WC, senior EM, U23 EM  

U23 EM Racice, Tsjekkia, 6 deltakere 

Beste plasseringer: 

Amund Vold: 2.plass K1 1000m og 3.plass K1 500m  

Maria Virik K1 1000m: 7. plass  

U23 VM Pitesti, Romania:  

Ingen deltakere pga for tett på senior VM og OL kvallik  

 

U21 Nordisk Jønkøping, Sverige: 

6 herrer og 5 damer var uttatt. 10 medaljer fordelt på 1 sølv, 10 bronse. 

3.2. Senior landslaget flattvann  

Hovedtrener: Rastislav Kuzel 

Assistenter: Eirik Verås Larsen, Jacob Norenberg 

Oppkjøringen til sesongen 2019 startet oktober 2018 med daglige treninger i Oslo. Det ble 

gjennomført utenlandssamlinger høsten 2018 i Florida. I januar var landslaget 4 utøvere på 

langrennsamling i høyden i Livigno. Det ble gjennomført to treningssamlinger i Portugal i 

løpet av våren 2019. 

Landslaget deltok på kun en av to WC for å spare penger. 

World Cup 1 Poznan, Polen  

Beste plassering World Cup: 1 og 2pl K1 5000m Amund og Eivind Vold, 4pl. K1 5000m Anna 

Sletsjøe, 5pl K2 1000m Amund Vold/Eivind Vold 

European Games, 4 deltagere 

Beste plassering – 5pl. K1 5000m Eivind Vold, 10pl. K1 1000m Lars Magne Ullvang og K2 

1000m Eivind Vold/Lars Magne Ullvang, 11pl. K1 500m Maria Virik 
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VM Szeged, Ungarn, 10 deltagere 

Beste plassering – 13pl. K2 1000m Eivind Vold/Lars Magne Ullvang 

Prøve OL, Tokyo, 2 deltagere 

Beste plassering – 4pl. K1 1000m, 5pl. K2 1000m 

Kongepokal herrer 2019: K1 1000m Lars Magne Ullvang, Tysvær KK 

Kongepokal damer 2019: Ikke utdelt, ikke 15 deltagere på K1 500m 

3.3. Maraton 

Maratonansvarlige: Arne B. Sletsjøe og Morten Ivarsen 

Amund Vold, Eivind Vold, Morten Minde, Daniel Salbu deltok på alle padlesamlingen 

beskrevet under pkt 3.4 senior flattvann. Eivind deltok på høydesamling langrenn i Livigno. 

Anne Sletsjøe deltok på deler av samlingsopplegget. 

Landslaget deltok på følgende internasjonale mesterskap: 

WC Sandvika, Norge, 11 deltagere 

Beste resultater kortbane: 1.pl. Amund Vold, 2.pl Eivind Vold, 2.pl U18 Kristoffer Mjelstad, 

4.pl Anna Sletsjøe 

Beste resultater maraton: 3.pl U18 Thea Røsten, 3.pl Amund Vold, 4.pl Eivind Vold 

EM Dezice, Frankrike, 7 deltagere. 

Beste resultat: 8.pl Morten Minde, 5pl U18 Thea Duus Røsten, 8pl. Anna Sletsjøe 

VM Kina, 4 deltagere.  

Beste resultat: 7.pl Morten Minde 

3.4. Elvepadling 

Norge har i sesongen deltatt i internasjonale mesterskap med Mariann Sæther. VM i slalåm 

La Seu d´Urgell, Spania (uplassert), og i VM Brattpadling i Boise, Idaho, USA med 1.plass. 

 

Ei junior dame fra Trondheim KK, Iris Fyksen Sommernes, har deltatt på 

talentutviklingsprogrammet til ICF. En flott mulighet for utvikling sammen med gode 

internasjonale trenere. 
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4. Årsregnskap 2019  
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