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Dato: 16.01.2014 Sted: Eidsvåg Fabrikker, Bergen Deltakere: John Morten Øvrebø Puddefjorden
Kajakklubb Jan Fjelde Nordhordland Padleklubb Audun Håland Nordhordland Padleklubb Dag
Sudmann Nordhordland Padleklubb Charlotte Espeland Nordhordland Padleklubb Ingerid E.
Gjessing Os Padleklubb Else I. Olsen BSI - Padling Lillian Brekke BSI - Padling Werner Heiberg BSI
- Padling Anja Rydning BSI - Padling Hallvar Torp BSI - Padling Ronny Riise BSI - Padling Kyrre
Flotve Voss Kajakklubb Marit Nilsen Stavanger Kajakklubb Kerstin Henneberg Stavanger
Kajakklubb Kalle Eide Stavanger Kajakklubb Bernt Solheim Njørd Ro og Kajakklubb Einar Drægebø
Njørd Ro og Kajakklubb Morten Husa Njørd Ro og Kajakklubb Bente Solberg Norges Padleforbund
Morten Nyborg Norges Padleforbund Møteleder: Einar Drægebø Agenda: 1. Åpning - bakgrunn for
møtet 2. Kursinnhold og hvordan det praktiseres i de ulike klubbene 3. Kommunikasjon mellom
NPF og klubbene 4. Behov for regionalt samarbeidsforum 5. Rekruttering av nye klubber/fellesskap
- hva gjør vi? 6. Oppsummering - veien videre 1. Åpning - bakgrunn for møtet Etter en kort
presentasjon av deltakerne, orienterte møteleder om bakgrunnen for møtet. Det er Njørd som har
tatt initiativ til møtet, men han mente det er viktig at slike møter blir initiert og ledet av NPF. Målet
for møtet må være å se fremover på en konstruktiv - og for fellesskapet- best mulig måte. Det bør
være et klart mål å få flest mulig padlere inn i organiserte former. Det er et stort misforhold
mellom antall utskrevne Våttkort og antall medlemmer i padleklubbene. Morten Nyborg opplyste at
det er ca. 18 000 medlemmer i NPF, men det er utstedt ca. 60 000 Våttkort. I NPFs handlingsplan
2013 - 2015 er det nedfelt at det skal være «Felles samlinger for styremedlemmer og ansvarlige i
klubbene, samlinger i ulike regioner for å sikre dialog mellom NPF og klubbene» (pkt. 5.5 side 14).
Dette ble også poengtert fra NPFs side på møte i Bergen 23.04.2013. Einar D mente at også en
annen hensikt med møtet er å sikre god dialog mellom klubbene i vest. Hva kan vi lære av
hverandre og hvilke erfaringer, rutiner og kompetanse kan vi dele med andre til beste for
padlesporten? 2. Kursinnhold og hvordan det praktiseres i de ulike klubbene Klubbene orienterte
om hvordan de gjennomfører intro- og grunnkurs Hav. Det viser seg at de fleste klubbene
gjennomfører både velt og redningsøvelser på begge kursene. Noen av klubbene har kuttet ut
Introkursene, og noen krever gjennomført Grunnkurs for å kunne låne klubbutstyr og delta på
klubbpadlinger/klubbturer. Morten fra NPF opplyste at Våttkortstigen er en felles plattform for alle
grener. Systemet gir føringer på hva som skal gjennomføres på kursene. Klubbene har mulighet til
å skjerpe kravene for eks. kunne låne utstyr, delta på klubbpadlinger og fellesturer, men dette må
ikke kalles for kurs i våttkortstigen. Det ble fra klubbene etterlyst en presisering av begrepet
«gjennomført» på kurs innebærer. Det ble enighet om å løfte problemstillingen til TKH. Det ble
også presisert at kursene i våttkortstigen ikke er ment å «ferdigutdanne», padlere, men gi et
fundament for videre utvikling.
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3. Kommunikasjon mellom NPF og klubbene Temaet ble bredt diskutert på møtet. Det var en felles
oppfatning blant alle som hadde ordet at kommunikasjon mellom NPF og «havmiljøet» i klubbene
ikke var tilfredsstillende. Siste referat som var kommet fra TKH var fra 10.09.2012. Klubbene
ønsker mer informasjon fra NPF om endringer i praksis for kurs, føringer på hvordan ting skal
gjennomføres etc. Da nettsiden www.padling.no er forbundets foretrukne kanal for kommunikasjon
til klubbene og medlemmene, forventes det at nettsiden oppdateres jevnlig. Det innebærer at bl.a.
at referater fra TKH legges ut i rimelig tid etter at møtet er avholdt, og at klubboversikten
inneholder korrekt kontaktinformasjon til klubbene. Morten fra NPF var enig i at kommunikasjon
var en utfordring og at den burde bli bedre. Årsakene til at det ikke var god nok kommunikasjon
mente han var flere. Blant annet at NPF ikke hadde avklart rammene og fullmaktene til TKene.
Morten Nyborg og Bente Solberg skulle følge dette opp i neste styremøte i NPF. Det viktigste i
denne sammenheng er likevel regionale møter/samlinger i regi av NPF. En fellesoppfatning var at
NPF bør ta initiativ til to årlige samlinger på vestlandet. Samlingene kan være over en dag/kveld og
ha en klar og målstyrt temaliste. Det var en forventning blant deltakerne på møtet at NPF kan
fastsette datoene for slike møter i 2014 innen utgangen av februar. Det ble vurdert som
hensiktsmessig at ett møte ble lagt til Stavanger-området og ett i Bergens-området. 4. Behov for
regionalt samarbeidsforum - direktekontakt mellom klubbene Det er et stort potensiale for bedre
samarbeid mellom klubbene på vestlandet. Det er ønskelig med erfaringsutveksling på alle nivåer.
Eksempler på dette er instrukser, HMS, kurs, instruktørkompetanse etc. Det burde også være
mulig å arrangere felles klubbaktiviteter. Nordhordland Padleklubb orienterte om sitt arbeid med
padling for psykisk utviklingshemmede. Stavanger Kajakkklubb er en stor klubb med ansatt daglig
leder. Njørd har bra struktur på arbeidsavtaler og HMS i forhold til ansatte trenere. Det var enighet
om at erfaring og eksempler fra hver enkelt klubb bør deles med øvrige klubber. Det var på møtet
enighet om at et slikt samarbeid bør skje direkte og «ubyråkratisk» mellom klubbene. Men det var
også klart en forventning om at NPF tar initiativ til å kunne formalisere møter og være en
katalysator for at det etableres gode rutiner og en fellesplattform for et slikt samarbeid. 5.
Rekruttering av nye klubber/fellesskap - hva gjør vi? Det har den siste tiden blitt etablert en del
Facebookgrupper og andre uformelle konstellasjoner som arrangerer padleaktiviteter. Det var
enighet om at det er lite hensiktsmessig å prøve og «tvangsorganisere» padlere som ikke vil
etablere klubber eller melde seg inn i eksisterende tilbud. Det er bedre at padlere finner andre
likesinnede å padle med, enn å være på sjøen alene. 6. Oppsummering - veien videre Det var
enighet om at det hadde vært et godt møte med gode diskusjoner omkring sentrale tema Det er
en klar forventning om at kommunikasjonen mellom «NPF og «havmiljøet» i klubbene bedres. Det
må være NPF som har hovedansvaret for det Referater fra TKH legges ut på padling.no så raskt
som mulig etter at møtet er avholdt NPF bør ta initiativ til to årlige regionmøter - datoer skal være
klar innen utgangen av februar hvert år Klubbene skaper en arena for lokalt samarbeid og
erfaringsutveksling Møtet varte fra kl. 1800 - 2050.
Godt initiativ!
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Vil takke Njørd for initiativet. Og NPF for å ta med seg klubbenes ønsker og meninger! Flott møte!
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