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Side 3

1. Styrets årsberetning 2020

1.1. Styrets sammensetning

Styrets sammensetning som ble valgt  på Padlet inget  i april 2019:

President Geir Kvillum Bærum Kajakklubb

Visepresident Bente Solberg BSI Padling

Styremedlem Torgeir Toppe Njørd Ro- og Kajakklubb

Ingrid Botslangen M olde KK

Elsa du Plessis Puddefjorden Kajakklubb

Varamedlem M orten Nyborg Haugesund Kajakklubb

Ingrid Berthinussen Tromsø Havpadleklubb

 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

Året  2020 har vært  sterkt  preget  av korona-situasjonen, og det  har også påvirket  styrets
arbeid. Styret  har holdt  seg oppdatert  på situasjonen for forbundet  gjennom
administ rasjonen sit t  arbeid og igangset t ing av t iltak for å håndtere vår akt ivitet  t ross
strenge smit tevernt iltak. Konsekvenser av st renge smit tevernregler, rest riksjoner og stadige
endringer for ulike typer akt iviteter har vært  tema på de fleste styremøtene.

Styret  har avholdt  9 styremøter i 2020, i hovedsak på Teams. 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. Styret  har også
hat t  flere tema-møter med bla styrearbeid i praksis, forvaltningsordningen, toppidret t  og
ungdomsarbeid.

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
2019-2021. Vårt  hovedmål for perioden er fremdeles «flere akt ive padlere i robuste
klubber», og gjennom hele 2020 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 våre to store prosjekter,
verdensmesterskapet  i maratonpadling 2020 og Ro- og Padleled Oslofjorden.

Styret  og administ rasjonen har arbeidet  videre med handlingsplaner som er etablert  for de
fire innsatsområdene for å kunne følge opp virksomhetsplanen og fokusere mot
måloppnåelse. Og som allt id har styret  hat t  fokus på regnskap og budsjet toppfølging
gjennom året  som da har grunnet  korona situasjonen vært  større avvik enn normalt . En
vikt ig sak som styret  og administ rasjonen følger nøye med på er forvaltningsordningen og
endring i modell for t ildeling av spillemidler. Foreslåt te endringer fra styret  i Norges
idret tsforbund handler blant  annet  om definisjon av akt iv idret tsutøver og hvordan akt ivitet
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Side 4

regist reres i klubbene. Det te kan få store konsekvenser for oss som særforbund, og styret  og
administ rasjonen har vært  akt iv og git t  innspill t il idret tsstyret  om konsekvensene og
hvordan det  kan påvirke våre medlemmer. Idret tsstyrets forslag st rider et ter vår mening mot
mange av idret tens grunnverdier.

Det te året  skulle bli et  spennende år for Norsk padling med VM 2020 på hjemmebane, men
det  ble ganske så annerledes enn vi hadde set t  for oss. På grunn av koronasituasjonen ble
VM 2020 offisielt  avlyst  i april måned. Det  ble lenge arbeidet  med håp om å få arrangementet
utsat t  t il 2021 ved at  påfølgende t ildelte arrangørland ville være med på å forskyve det  hele
et t  år. Denne forskyvningen ble ikke akseptert, og i oktober ble det  endelig bestemt at  det
ikke blir noe VM  i maratonpadling i Norge hverken i 2020 eller 2021. Det  ble så igangsat t
arbeid med å avvikle VM 2020 AS og gjøre opp status for det  som ble gjort  og gjennomført .
Det  er også igangsat t  arbeid med en ekstern evaluering av prosesser rundt  VM 2020-
arrangementet .

Vårt  andre store prosjekt , Ro- og Padleled Oslofjorden, har også vært  behandlet  jevnlig opp i
styret  gjennom året  for å være informert  om prosesser og fremdrift . Prosjektet  styres
hovedsakelig gjennom prosjekt leder og administ rasjonen. Et  tet t  samarbeid med våre
samarbeidspartnere i prosjektstyret , sørger for at  prosjektet  drives ihh t il søknad og t ildeling.
Det  er gjort  noen endringer i prosjektet  hvor Trond Glesaaen har overtat t  som prosjekt leder,
Thomas Pindard er prosjektstyreleder, og NPF sin visepresident  er medlem i prosjektstyret
som representant  fra styret  og NPF som prosjekteier. Det te har medført  noe omdisponering
av administ rat ive ressurser og behov for ut fyllende administ rativt  arbeid.

Tross koronasituasjonen og stadige endringer i smit tevernregler har vi delt  ut  kongepokaler
og fåt t  gjennomført  NM  i flere grener. Det  er svært  gledelig at  vi i 2020 kunne dele ut
kongepokal i både dame og herreklasse. I dameklassen ble kongepokalen vunnet  av M aria
Virik fra Bærum KK på K1 500 m. I herreklassen ble det  igjen Lars M agne Ullvang fra Tysvær
KKK som vant  på K1 1000 m. NM  i kortbane maraton ble arrangert  under NM -veka med
Hamar Ro- og Kajakklubb. Både semifinaler og finaler ble sendt  på NRK1 og i NRK sine
net t løsninger, da det  pga smit tevernregler ikke var t ilgang for publikum. Det te er med på å gi
norsk padling god og vikt ig mediedekning.

NM  i slalåm ble arrangert  av Voss Kajakklubb (oktober) med fin deltakelse i både ung-,
dame- og herreklasser. I t illegg var det  også klasse for kano (C1). NM  i surfski ble arrangert
av Risør Padleklubb, og gjennomført  i krevende men fine forhold. Her ble det  kåret  en NM -
vinner i både dame- og herreklassen. NM  i polo var i år ikke gjennomførbart  pga
koronasituasjonen.

Forbundets økonomi er t ilfredsst illende, men vi er i stor grad avhengig av støt te fra
spillemidler. Våre frie inntekter er mye knyt tet  opp t il salg av Våt tkort . Vi er svært  glad 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. Salget
av Våt tkort  i 2020 er på rekordhøye 20 884 kort . Finansieringen av vår toppidret tssatsing er
krevende, og Olympiatoppen (OLT) set ter store krav t il resultater for å oppret tholde støt te.
Det te året  har vært  krevende ifh t il manglende internasjonal matching, og det  er vikt ig at  vi
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Side 5

viser gode resultater i kommende konkurranser for å kunne oppret tholde støt te fra OLT og
eventuelle flere sponsorer.

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 vil vi jobbe videre med for å sikre
større t ilgang til gode t renere i flere klubber.

Total set t  er styret  godt  fornøyd med arbeidet  gjennom 2020, som har vært  et  annerledes og
krevende år. Vi er lei oss for at  padlefesten med VM 2020 ble avlyst . Likevel har vi fåt t  t il mye
og god akt ivitet  hvor mange andre idret ter har måt te stenge ned, det te takket  være
klubbene som har holdt  akt iviteten i gang. NPF har sammen med klubbene oppnådd flere av
delmålene som sat t  i Virksomhetsplanen for perioden, og vi ser frem t il ny periode med  ny
virksomhetsplan og nye mål å st rekke seg et ter.

1.3. M edlemskap

Akt ivitetstallene for 2020 vil først  foreligge juni 2021. Tallene for 2019 viste 22518 akt ive

medlemmer. Det te er en oppgang på 991 medlemmer og en økning på 4,6% i forhold t il

2018-tallene. Av medlemstallet  er 53 % menn og 47% kvinner, og av disse er 21% barn og

ungdom i de 125 klubbene som har regist rert  akt ivitet  av 133 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 ).

1.4. Økonomi

NPF har i dag t ilfredsst illende økonomi, og året  gjøres opp med et  driftsresultat  på kr 931

890 og et  årsresultat  i pluss på kr 953 568, mot  budsjet tert  kr 175.000 i minus vedtat t  på

Padlet inget  2019.

Egenkapitalen er pr 31.12.2020 på kr 5 653 905.

For yt terligere detaljer; se økonomisk beretning.

1.5. Representasjon

Arrangementer har blit t  avlyst  på løpende bånd 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 ble ikke

gjennomført  grunnet  Korona-begrensninger, definert  som kontakt idret t )

- NM  Uka på Hamar

- Årsmøtet  i Norsk Friluftsliv (digitalt  gjennomført )

- European Paddle Pass (EPP) møter

- Drukningsforebyggende Råd
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Side 6

- Sjøfartsdirektoratet  (Sakkyndig råd for frit idsfartøy)

Geir Kvillum sammen med Ingrid B. Frantzen representerte NPF på NIFs digitale

Ledersamling. 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 Jan Bache-Wiig. 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».

1.6. Oppfølging av Virksomhetsplanen

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

satsingsområdene som ble vedtat t  på padlet inget  i 2017. Virksomhetsplanen tar for seg

prioriteringer og satsingsområder for kommende t ingperiode.

Hovedmålet  for norsk padling er fortsat t :

Flere aktive medlemmer i robuste klubber.

Følgende innsatsområder er vedtat t  i Virksomhetsplanen:

· Organisasjonsutvikling

· Kompetanseutvikling

· Arrangementsutvikling

· Konkurranseakt ivitet

Innsatsområdene skal styrke forbundets og klubbenes t ilrettelegging 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 har vært  vår vikt igste arena for å kommunisere

Virksomhetsplanens målsett inger ut  i klubbene, og 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 .
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Side 7

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:

• Klubbesøk og klubbutviklingsprosesser

o I 2020 har det  vært  gjennomført  47 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/ #

• Flere klubber skal ha en Virksomhetsplan

o Antall klubber med virksomhetsplan har gåt t  fra 20 t il 23 klubber i 2019. I

t illegg har 2 klubber oppdatert  sin t idligere virksomhetsplan. M ed bakgrunn i

korona-situasjonen har færre klubber hat t  mulighet  /  ønsket  å samle

medlemmene t il en slik kveld grunnet  smit tevernreglene

• Flere klubber skal ha etablerte ruter i Turskiltprosjektet

o 5 antall klubber har etablert  ruter i Turskiltprosjektet . I t illegg har 5 klubber

startet  opp prosessen med å etablere ruter i sit t  nærmiljø.

• Flere akt ive medlemmer i padleklubbene’

o Akt ivitetstallene for 2019 foreligger først  i juni 2020

o M ajoriteten av klubbene melder om en klar oppgang i 2020

• Flere barn og unge medlemmer i klubb

o  Akt ivitetstallene for barn og unge 2019 foreligger først  i juni 2020

o M ange klubber melder en økning i antall barn og unge

• Flere følgere på Facebook og Instagram

o Antall følgere på Facebook har gåt t  fra 1 659 t il 2 041, en økning på 23 %

o Antall følgere på Instagram har økt  med 49 følgere t il 1 101 følgere

o Antall følger på Instagram for «padlelandslaget» er 3 119

• Etablere anleggsutvalg og utarbeide anleggsstrategi

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

anleggsstrategi er igangsat t .

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 .

Grunnet  smit tevern kom kursvirksomheten i gang noe senere enn normal. Da det  ble åpnet

opp noe på vårparten var koronavet t regler på plass og en fotomontasje laget  for å illust rere

hvordan kurs på vannet  kunne gjennomføres.

Året  2020 ble også et  digitaliseringsløft  på kompetanse for NPF.
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Side 8

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

måloppnåelsespunkter:

Norsk padling vil bli målt  på:

· Det er regist rert  20 884 nye Våt tkort  i 2020. I 2019 var taller 12 754.

· Trenere i klubb skal være sert ifisert  i Våt tkortst igen

Dette er ikke t ilgjengelig en direkte ut  fra Våt tkortbasen.

Av hva forbundet  erfarer har kajakklubber sert ifiserte kursholdere i Våt tkortst igen.

Det  er noen eldre t renere som ikke er regist rert  i Våt tkortbasen. NPF bistår dem med

GAP-analyse i forhold t il Våt tkort -st igen

· Parat ilbud i flere klubber

Det  har i 2019 vært  avholdt  et terutdanning innen parapadling (EtU Para og EtU

Psykisk helse) for t renere/ akt ivitetsledere. Gjennom kurset  deltok og fullførte 16

trenere fra 8 ulike padleklubber rundt  omkring i landet .

· Flere godkjente nasjonale dommere i hver av konkurransegrenene

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

surfski. Dommerløypen har t re nivåer; Dommer 1, Dommer 2 og Dommer 3.

§ Dommer 1 er dommer på regionalt  nivå

§ Dommer 2 er dommere på nasjonalt  nivå

§ Dommer 3 er dommere med internasjonalt  nivå, kurset  holdes

internasjonalt

o Det ble holdt  1 dommerkurs i Flat tvann (8 deltakere) og i Kajakkpolo (16

deltakere).

· Godkjenning av t rener 2 og 3 utdanningen i henhold t il. NIFs t renerløype

o Trener 2 er godkjent  av NIF

o Trener 3 er godt  underveis

· Utdanne flere t renere

o Det er totalt  utdannet  196 t renere i 2020 innenfor alle grenene.

· Flere t rener som har tat t  EtU Ledelse kursene

o  I 2020 ble EtU Ledelse Funksjonshemmede og EtU Ledelse Psykisk Helse

kursene gjennomført  med 3 og 7 deltagere

· Ferdigstille første versjon av akt ivitetsbanken for barn- og ungdomsøvelser

o Forsterket  det te arbeidet  i 2020 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. Arrangementsutvikling

For å sikre økt  langsikt ig akt ivitet  har vi arbeidet  med å styrke arrangementer i Norsk padling

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:
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Side 9

· Arrangementsteknisk vellykket  WC M araton 2019 og VM  M araton 2020.

WC 2019 ble en godt  gjennomført  arrangement, og nyt t ige erfaringer blir tat t  inn t il

forestående VM  i 2020. VM  2020 ble avlyst , AS-et  er lagt  ned.

· Etablere nye arrangementer regionalt , for alle aldersklasser

Etablert  flere arrangementer lokalt / regionalt  da de nasjonale måt te

innst illes/ utset tes.

· Surfski, turløp og elvepadling er implementert  i RaceM anager (RM ).

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

klart  for å håndtere turløp /  surfski.         Kajakkpolo ble implementert  i 2020 og vil

være klar t il sesongen 2021.

· Alle NC /  NM  skal ha en skrift lig og godkjent  arrangementsplan

Følges opp på grenene, men er ikke 100% skrift liggjort  av tekniske arrangør. Blit t

betydelig bedre gjennom et  krav t il å håndtere godt  smit tevern.

· Samarbeidsarrangement i hver av de 5 regionene

Flat tvann har nå fåt t  de 3 regionene på plass. Regionsmøtene ble i 2020 gjennomført

digitalt . Et  tet tere samarbeid mellom klubbene er målet  å få etablert . Et  arbeid som i

2020 ble vanskeliggjort  av pandemien og hvor da en del planlagte arrangementer

måtte innstilles.

· Revidere konkurransehåndboka for flat tvann

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

· Ferdigstille arrangementshåndboken

Ferdigstilt  i 2020 og lagt  ut  på padling.no.

1.6.4. Konkurranseaktivitet

Konkurranseaktivitet

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 sterkt  preget  av pandemien begrensninger både nasjonalt  og

internasjonalt . Kun en World Cup ble gjennomført  på sprint  med et  lit e lag fra Norge.

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:

Norsk padling vil 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. Arbeidet  ble naturlig sat t  på vent  da

pandemien møtte oss.
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Side 10

· Kvalifisere utøvere t il OL 2020

Iverksat t  endringer inn mot  OL kvalifisering i 2021. I rute t il OL kvalifisering, fortsat t

t ro på at  vi kan kvalifisere to båter om det  blir OL kvalifisering i 2021.

· Kvalifisere utøvere t il Paralympics 2024

Vi t renger utøvere og en t rener i minst  50% st illing for å følge opp en parautøver på

toppnivå. En parautøver t renger tet tere oppfølging enn en vanlig utøver for å bringe

han/ hun i verdenstoppen t il 2024

· M edaljer i VM  maratonpadling 2019 og 2020

VM  på hjemmebane ble avlyst . Vi tok medalje i 2019.

· Utdeling av kongepokal i både dame- og herreklassen

Utdelt  Kongepokal for kvinner og menn i 2020.

· Avholdelse av NC og NM  i konkurransegrenene

Det har blit t  avholdt  NM  og NC i alle våre konkurransegrenener med unntak av

kajakk-polo grunnet  korona begrensninger for kontakt -idret ter (sprint , maraton,

slalåm elv og surfski). NM  kortbane ble arrangert  under NM  Veka på Hamar som ble

godt  dekket  av NRK.

· 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.

Ferdigstilt  og lagt  ut  på padling.no og informert  gjennom klubbmøte flat tvann i

november.

· Utvikle lekbaserte konkurranseøvelser for barn og ungdom

Prøvd ut  ulike varianter på sommer-camp i klubb, men ikke etablert  standarder.

Kortbane variant  for ungdom uten overbæring, men med innlagt  løp på land virker

som er populært .

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

Lokale og regionale konkurranser ble avholdt  på forsommeren da det  var store

begrensninger på de nasjonale konkurransene grunnet  pandemien.

1.7. Egne anlegg

Riksanlegget  for elvepadling i Sjoa (Sjoa elvesportsanlegg) er solgt.

1.8. 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.
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Side 11

1.9. Ro og Padleled Oslofjorden

Det har gjennom året  blit t  arbeidet  videre med vårt  store prosjekt  Ro- og Padleled

Oslofjorden. Det te prosjektet  startet  i 2019 og fortset ter utpå våren 2022. Et ter

gjennomførte informasjonsmøter høsten 2019 og et  større oppsummeringsmøte i januar

2020 med lokale klubber, lag, foreninger, kommuner og fylkeskommuner, har prosjektet

fokusert  på videre kart legging av eksisterende ruter og utarbeidelse av nye ruter. De

planlagte workshopene lokalt  på våren måtte utgå pga koronasituasjonen, og det  har i

stedet  vært  gjennomført  mindre samlinger og mange digitale møter. Hovedleden ble fast lagt

høsten 2019, og gjennom 2020 er det  blit t  levert  ca. 900 km med nye lokale ruter og mange

gode turbeskrivelser.

Parallelt  med arbeidet  mot  lokale lag og foreninger har prosjektet  innledet  et  godt

samarbeid med Oslofjorden Friluftsråd, Grenland Friluftsråd og flere kommuner og fylker,

med spesielt  fokus på å lokalisere gode, egnede plasser for plassering av padlehuker. Det te

skal igjen samordnes med lokale lag og foreninger og knyt tes t il net tverket  av ro- og

padleruter. Leverandør av padlehuker er bestemt  å videreføres i samarbeid med Padleled

Vest fold, hvor «Biotope» er leverandør.

1.10. Administrasjonen

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

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

måtte 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 2020 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.

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, 31.12.2020 /  15.03.2021

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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Side 13

2. Økonomisk årsberetning 2020

Regnskapsåret  2020 viser et  overskudd på kr 953 568, mot  et  budsjet tert  underskudd på kr

175.000.

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 2019-2021, 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 2020. Årsregnskapet  er utarbeidet  et ter prinsippet  om fortsat t  drift  da denne forutsetning

er t il stede.

Styret  har ikke mot tat t  honorarer for sine styreverv.

Finansieringen av toppidret tssatsingen er krevende, og 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 5menn og en kvinne.

Styret  anser den økonomiske status ved inngangen t il 2021 som t ilfredsst illende.

Akt ivitetstallene fra 2019 danner grunnlaget  for t ildeling i 2021.

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

19 utbruddet .

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

og ikke deltat t  i konkurranser.

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
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Side 14

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 15

3. Beretninger for internasjonale deltakelse og toppidrett

All t reningsvirksomhet  og konkurransevirksomhet  ble rammet da Norge og resten av verden

stengte ned i mars 2020. M ye t id ble brukt  i starten på å sikre at  vi kunne holde t reningen i

gang under gjeldende smit tevernt iltak. Det  ble brukt  mye t id de første månedene på å

veilede flat tvannsklubbene i forhold t il regjeringens stadige nye råd/ anbefalinger. Et ter hvert

ble fokuset  ret ter mot  hvordan vi kunne arrangere nasjonale konkurranser og holde

mot ivasjonen t il utøverne oppe. I starten ble det  arrangert  regionale konkurranser i t råd

med gjeldende regler og vi klarte å få arrangert  NM  kortbane, NM  maraton, UM  sprint  og

NM  sprint . Det  ble en amputert  konkurranse sesong, men allikevel mye bedre enn det  kunne

ha blit t . Arrangør klubbenes dugnadsånd og stå på vilje var helt  avgjørende for de fire

nasjonale flat t vannskonkurransene som ble avholdt .

Pga avlyste konkurranser var det  plass t il en sommerleir hvor landslaget  og ungdommer fra

15år og oppover t rente sammen i 6 dager i Skien. Fokus var på lagbåt  og det  var en posit iv

opplevelse for alle interessert . Denne samlingen ønskes gjennomført  også i «vanlige»

sesonger.

Vesent lig mindre reiseakt ivitet  på nøkkelpersoner i støt teapparatet  gjorde at  t iden kunne

brukes på andre oppgaver. Utviklingst rappen ble endelig ferdigst ilt . Teknikkvideoer publisert

og all teoridelen av Trener 1 flat tvann er nå blit t  et t  e-læringskurs.

3.1. U21 og U23 laget flattvann

U21/ U23 ansvarlig: Jacob Norenberg

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

Konkurranseaktivitet: Alle internasjonal U21/ U23 akt ivitet  ble innst ilt  pga covid-19

3.2. Senior landslaget flattvann

Hovedtrener: Tom Selvik

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

Oppkjøringen t il sesongen 2020 startet  oktober 2019 med daglige t reninger i Oslo. Det  ble

gjennomført  utenlandssamlinger våren 2020 i Florida. Utbruddet  av covid-19 gjorde at  ingen

flere internasjonaler samlinger ble gjennomført  i 2020

Landslaget  deltok på et  WC avholdt  i september 2020. Det te var det  eneste internasjonale

stevnet  som ble arrangert  i 2020.

World Cup  Szeged, Ungarn

Beste plassering World Cup:  M aria Virik: 3pl K1 1000m, 7pl. K1 5000m, Lars M agne Ullvang:

6pl. K1 500m, 7pl. K1 1000m, 7pl. K1 5000m. Daniel Salbu/ Eivind Vold: 10pl. K2 1000m

Kongepokal herrer 2020: K1 1000m Lars M agne Ullvang, Tysvær KK
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Side 16

Kongepokal damer 2020: M aria Virik K1 500m

3.3. M araton

M aratonansvarlige: Arne B. Sletsjøe og M athias Hamar

Ingen internasjonal akt ivitet

3.4. Elvepadling

Norge har i sesongen 2020 ikke deltat t  internasjonalt .

Talentutviklingsprogrammet t il ICF på elv har ikke blit t  videreført  i 2020. Her hadde vi i 2019

en junior som deltok.
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NPF Årsrapport 2020
            HEOB1-84WTE-Q3YE3-X4BDH-JZTHB-M5MSW
            SHA-256
            407b3f9bddd622cc104461e7ff65625b656d20b64acf80245215741219555d7b
            
                                    
                                                                            styremedlem
                                            
                            
        
            
            NPF Årsregnskap 2020
            KW5TG-B5CWE-TUO7G-FXDH5-UC6NQ-0PZIP
            SHA-256
            1e9a1dcb17ed86e20d6967ee7bdcddbf170110b7eeeea647fab585574cb747b0
            
                                    
                                                                            styremedlem
                                            
                            
        
    

    
    
        
                
                    Erklæring og samtykke
                

                
                    
                        Med min signatur aksepterer jeg innholdet og alle datoer i de følgende dokumenter, identifisert med sin dokumentnøkkel og kryptografiske hash-verdi.
                    

                    
                        Jeg aksepterer at mitt fulle navn, min aktuelle IP-adresse samt mitt offentlige sertifikat lagres og oppbevares digitalt, med det formål å kunne påvise signaturens gyldighet.                    

                    
                        Opplysningene blir innebygd i signaturen, og er altså tilgjengelig for alle med adgang til det signerte materiale.
                    

                    
                        Med min signatur godtar jeg herved den til enhver tid gjeldende sluttbruker-lisensavtalen (EULA) for bruk av Penneo Digital Signature Platform: https://penneo.com/eula                    

                

                
                    Dokumenter som signeres

                    
                        
                            
                                
                                    
                                

                                
                                    Jeg signerer dokumentet ""                                


                                
                                                                                                            - 
                                            på vegne av  
                                            som 

                                

                                
                                    
                                        Dokumentnøkkel: 
                                    

                                    
                                        Dokumentets kryptografiske  hash-verdi: 
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