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Nordhordland Padleklubb 

 

Oppfølging styresak 3.4.2014 
 

Under sak 3.4.2014 ble følgende bestemt: 

Vedtak: 

Leder utarbeider snarest og i god tid før neste styremøte et oppsett over aktiviteter og 

begrunnet forslag til tilhørende aktivitetsnivå i 2014. Oppsettet mailes ut til 

medlemmene til kommentarer og tilbakemelding om hva den enkelte kan og vil bidra 

med.  

Styret bestemmer så snarest aktiviteter/nivå og delegeringer/bemanning av NHP i 

2014. 

 

Som midlertidig delegering/konstituering bestemmes dog følgende: 

 

Kasserer/økonomi                  Kristin 

Hjemmeside/info-ansvarlig  Kristin + Øystein Tunold 

HMS-ansvarlig   Svein 

Politiattester    Tone 

Havpadling/tur    - avventes 

Polo     Nicholas 

Flattvann    Øystein Tunold 

Lavterskeltilbud   Audun 

Kurs     - avventes 

Materialforvalter   - avventes 

Husansvarlig    - avventes 

Havsportveka    Audun 

Idrettsråd-kontakt   Audun 

Padleforbund-kontakt  Audun og Kristin 

Klubbkontakt    Audun og Kristin 

Myndighetskontakt   Audun 

Frank Mohn-kontakt   Audun 

Røde Kors- kontakt   Audun og Kristin 

Turlags-kontakt   Audun 

 

På de neste sidene her er det satt opp ulike aktiviteter med tilhørende, ulike nivåer for aktuell  

aktivitet i 2014. 0-nivå er omtrent som i dag. Lavt, Middels og Høyt/Ekstra er økninger 

utover dagens nivå. Det er ikke tatt med reduksjoner, altså mindre enn dagens nivå.. 

 

Det er også gitt korte kommentarer fra styreleder. 

 

Det er ønskelig med tilbakemeldinger på dette.  Klikk på svar og skriv (gjerne med rød 

skrift) direkte i oppsettet, - eller på annen måte. Det viktigste er at du gir lyd fra deg, 

enten du er enig eller ønsker noe annet opplegg. 

 

Til sist er det tatt med et skjema der du kan føre inn om du kan hjelpe til med noe i 2014. 

Alt er av interesse; praktisk og / eller administrativt! 
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Hjemmeside/info  

0-nivå Lavt Middels  Høyt Ekstra 

Dagens Satse på 

Facebook 

Utvikle aktiv 

hjemmeside på 

basisnivå 

Bruke ressurser 

på daglig 

oppdatert 

hjemmeside 

med all basis-

informasjon 

 

 

- Foreslår middels nivå ut fra realisme og kostnader. Selv her trengs det bistand fra flere i 

NHP, - kanskje finnes det ildsjeler som gladelig bidrar her..? 

 

Havpadling/tur 

  0-nivå Lavt Middels  Høyt Ekstra 

Onsdags- og 

søndagspadling 

ved klubbhuset 

0-nivå + mer 

aktiv 

annonsering av 

fremmøte, også 

utenfor NHP, og 

med mer 

varierte turer og 

start andre 

steder. 

0-nivå + aktiv 

innfasing i og 

med Turlaget 

sine padleturer. 

Tillegg: 

Arrangering av 

flere felles 

padleturer i 

Nordhordland 

for NHP-

medlemmer.  

Tillegg: 

Arrangering og 

annonsering av 

flere åpne 

padleturer i 

Nordhordland. 

 

- Foreslår foreløpig Middels nivå til vi ser innmelding av bistand 

 

Polo      

0-nivå Lavt Middels  Høyt Ekstra 

Arbeide med å 

rekruttere 

polospillere for 

fremtidig NHP-

lag 

Øke aktiviteten 

med å rekruttere 

polospillere for 

lag neste år 

Stille lag i år Tillegg: 

Samarbeide med 

andre klubber 

vedr trening og 

opplegg 

Tillegg: Snarest 

etablere et 

større, aktivt 

vannpolosenter 

innen NHP 

 

- Foreslår Lavt nivå for også å kunne prioritere flattvann. 

 

Flattvann 

0-nivå Lav  Middels  Høyt Ekstra 

Ingen satsing 

nå 

Prøve ut et 

tilbud med 

innlånt utstyr 

for 5 -10 

ungdommer  

Kjøpe inn 

komplett utstyr 

til 5 – 8 

ungdommer, 

evt kontainer 

til lagring( ca 

120.000) 

Kjøre større 

rekrutteringskampanjer 

og helårs 

treningsopplegg 

Etablere  

padlearena og 

arrangere 

stevner så 

snart som 

mulig 

 

-Lavt til middels nivå? Viktig å følge opp prosjektet som Øystein og Nikko er igang med! 
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Lavterskeltilbud  

0-nivå Lavt Middels  Høyt Ekstra 

Onsdagspadling 

som i dag, for 

funksjonshemmede 

og nybegynnere 

Arrangere mer 

differensiert 

onsdags-

opplegg i 

Flatøyområdet 

Arrangere turer 

andre steder i 

Nordhordland 

Aktivt tilby 

padling for 

svakere grupper 

i samfunnet 

Utvikle senter 

for integrering 

 

- Foreslår økning til Middels nivå (inkl Lavt). Dette for å inspirere deltakere og instruktører. 

Ferskvann kan være et tema her.  

 

 

Kurs  

0-nivå Lavt Middels  Høyt Ekstra 

Tilbud om 

grunnkurs + 

teknikkurs i 

Rongevær 

 

Holde grunnkurs 

og teknikkurs i 

Austrheim 

utenom 

Havsportveka  

Utdanne fleire 

egne 

aktivitetsledere 

Utdanne fleire 

egne 

kursholdere 

Etablere fast 

utdanningopplegg 

i NHP 

 

- Foreslår Lavt for å etablere en selvgående del av NHP i nord. 

 

 

Havsportveka   

0-nivå Lavt Middels  Høyt Ekstra 

Klare å 

opprettholde 

nivået fra i fjor 

med 

lavterskeltilbud, 

introduksjon, 

NPF-kurs, 

havturer og fest. 

Utvide 

lavterskeltilbudet 

noe 

Utvide turdelen  Utvide alle 

aktivitetene 

Arrangere 

maratonpadling. 

 

- Foreslår Lavt nivå ettersom aktiviteten i fjor var høy og vellykket under Havsportveka. 

Utvidelser er mulig, men krever vesentlig ekstra innsats fra medlemmene. 
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DUGNAD 
 

Avhengig av aktiviteten i klubben trengs diverse hjelpende hender fra medlemmene. Ofte er 

det nok med innsats i en kort periode, en dag eller to. 

Det er full forståelse for at noen har rikelig med utfordringer ellers i livet, mens andre synes 

det er kjekt å bli oppringt av og til med en forespørsel, - også om det ikke passet akkurat da     

 

Husk at dugnad er både gøy og sosialt, - og belønner deg med en god følelse.  

 

 

Aktivitet 

 

Innsats 

Ja, jeg kan bidra her.  

Navn og tlf. + evt kommentarer 

Hjemmeside/data Web-arbeid, drift, utvikling  
 

 

 

Onsdagspadling, 

lavterskelopplegg 

Bistå med utdeling av 

utstyr, være med på sjøen, 

opprydding etterpå 

 

Turpadling ellers Arrangere turer, være 

kjentmann 

 

 

Polo-opplegg Hjelpe til på sjø og land 
 

 

Flattvannsopplegg Hjelpe til på sjø og land 
 

 

Kurs Arrangere NPF-kurs + 

VHF, førstehjelp, osv 

 

Utstyrsvedlikehold Vedlikeholde kajakker, 

drakter og annet 

 

Husvedlikehold Tømring, snekring og 

altmulig praktisk. 

 

Transport Kjøre folk og/eller utstyr 
 

 

Havsportveka Hjelpe til på sjø og land 
 

 

Følgebåt 

 

Stille med sikringsbåt ved 

spesielle arrangement. 

 

Åpen dag 

 

Hjelpe til ved NHPs 

skolearrangementer, - i 

vanlig arbeidstid. 

 

 

Annen tilbakemelding : 

 

 

 

 

 

 


