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1. Styrets årsberetning 2016

1.1. Styrets sammensetning
Styrets sammensetning som ble valgt på Padletinget i april 2015 har vært:

President Geir Kvillum Bærum Kajakklubb
Visepresident Tor Håkon Inderberg Oslostudentenes IK
Styremedlem Sveinung Oftedal Oslo Kajakklubb

Bente Solberg BSI Padling
Ingunn Vika Stavanger Kajakklubb

Varamedlem Morten Nyborg Haugesund Kajakklubb
Reidun Erland Laksevåg Kajakklubb

Forbundet er tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite (NIF),
International Canoe Federation (ICF) og Norsk Friluftsliv.

1.2. Styrets arbeid
Det er avholdt 8 styremøter i 2016. Forberedende saksgang og utveksling av informasjon og
synspunkter 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 godt grunnlag for mest mulig aktivitet med bakgrunn i
de prioriteringene som ligger i Virksomhetsplanen for 2015-2017. Vårt hovedmål for
perioden er «flere robuste klubber», og i den forbindelse har styret fokusert på
implementering av Virksomhetsplanen, videreutvikling av Våttkortstigen, støtte til
funksjonshemmede som ønsker å padle, samt drift av senior og aldersbestemt landslag
innenfor sprint og maraton. Styret har også arbeidet med strategier for blant annet
friluftslivspolitikk og ekstern kommunikasjon i forbundet. Virksomhetsplanen har vært fast
agendapunkt på styremøtene. Styret har i tillegg hatt fokus på regnskap og budsjettoppfølging,
samt fordeling av midler til klubbene.

NPF ble tildelt VM i Maraton 2020 på ICF-kongressen i mars 2016. Etter tildelingen har
styret arbeidet videre med hvordan arrangementet skal organiseres i tiden frem mot 2020.
Arrangementet inkluderer også World Cup i 2019, og målet er at dette skal gi et løft for hele
padlenorge i tiden fremover og under selve arrangementet. Det er etablert et eget selskap (som
et AS) og inngått avtaler mellom NPF, AS-et og lokale klubber for å sikre en god fremdrift
mot 2020 og avvikling av arrangementet.

Det er en stor oppgave å kommunisere Virksomhetsplanen ut til klubbene slik at dette blir et
felles dokument i norsk padling. Et viktig arbeid har vært å vurdere og utvikle hvordan NPF
best mulig kan støtte klubbene i deres arbeid. Vår viktigste kanal for denne kommunikasjonen
og samhandlingen har vært regionsmøter, klubbutviklingstiltak og padling.no.
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Styret registrerer at det jobbes bra i klubbmiljøene og enda flere klubber fremstår som
robuste. Mange klubber har benyttet våre klubbveiledere med gode tilbakemeldinger, i tillegg
til Våttkortkurs og ulike arrangementer.

Styret er ikke fornøyd med resultatene innenfor toppidretten. Våre beste utøvere har ikke hatt
ønskelig sportslig utvikling, og ble ikke kvalifisert for deltakelse til OL i Rio 2016. Styret har
gjennom året satt fokus på drift av landslag for å etablere en strategi for videre drift og
forbedring av resultater for topp- og breddeidretten. NPF søkte Talentutviklingsprosjektet og
fikk som et av få særforbund midler gjennom Olympiatoppen for satsing på et bredt
regionsamarbeid innenfor toppidretten. Målet med satsningen er å få flere og bedre utøvere,
og er et prosjekt som går over minst 5 år.

Til tross for manglende OL-deltagelse ønsker styret å fremheve at vi i 2016 også fikk gode
resultater i internasjonale mesterskap, i aldersbestemte klasser sprint og i maraton.
Jo Sondre Solhaug fra Asker skiklubb/kajakk vant Kongepokalen på Kl 1.000m.
Det har vært en gledelig utvikling i deltagelse på NM i slalåm, og styret gjennomfører tiltak
for at denne positive utviklingen skal fortsette. NM i surfski har også hatt en meget god
deltagelse, denne grenen er et flott tilbud og mulighet i skjæringspunktet mellom havpadlere
og flattvannspadlere.

Styret har vært opptatt av organisasjonen og hvordan den best kan ivareta sine oppgaver
effektivt og profesjonelt innenfor drift og utvikling, og ivareta klubbenes behov. Som en del
av denne prosessen ble toppidretten organisert under generalsekretæren. Det vil si at alle
administrative ressurser nå rapporterer til styret gjennom generalsekretæren. Det er igangsatt
prosesser for å styrke administrasjonen for å kunne bedre arbeidet inne de ulike
innsatsområdene, hvor to 50 % stillinger blir erstattet med to 100 % stillinger med planlagt
oppstart første kvartal 2017.

Forbundets økonomi er tilfredsstillende, men vi er fortsatt for avhengig av støtte fra
spillemidler. Våre frie inntekter er mye knyttet opp til salg av Våttkort. Her er vi avhengig av
at flere klubber, spesielt innenfor flattvannsmiljøet er mer aktive med å bruke
Våttkortsystemet for rekruttering og kursvirksomhet. Finansieringen av vår toppidrettssatsing
er tilfredsstillende, og Olympiatoppen (OLT) har fortsatt tro på at vår satsing skal gi nye
utøvere som kan kjempe om internasjonale medaljer. Støtten fra sponsorer er også viktig i
dette arbeidet.

NPF har i dag et tilfredsstillende tilbud som klubbene kan benytte. Vårt tilbud til
integreringstiltak er bra, men vi er avhengig av at klubber både bruker muligheten og
rekrutterer innenfor områdene. Implementering av Våttkortstigen tar mer tid ute i miljøene
enn forventet, og tilgang og utdanning av klubbtrenere ikke har hatt den fremdriften som er
nødvendig. Det er gjort betydelige investeringer i Våttkort databasen og systemet rundt for å
forbedre og tilpasse denne med nødvendige funksjoner og krav i forhold til Trenerløypa.

Styret er godt fornøyd med arbeidet gjennom 2016. NPF har oppnådd flere av delmålene som
satt i Virksomhetsplanen for perioden, og ser utfordringer som det skal arbeides videre med.
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Det er allerede satt i gang tiltak både organisatorisk og padlefaglig for å stryke drift og videre
utvikling av norsk padling.

1.3. Medlemskap

Norges Idrettsforbund har ved lanseringen av «Enklere idrettslag på 1-2-3» endret datoen for
medlemsrapporteringen til 30. april. Aktivitetstallene for 2016 vil først foreligge juni 2016.
Tallene fra 2015 var 19.178 aktive med fordeling 57 % menn og 43 % kvinner i 127 klubber.

NPF er registret med klubber i samtlige 19 fylker, og i ca. 100 kommuner. NPF har ingen
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. 79.045
og et årsresultat på kr 92.038, mot budsjettert nullbudsjett vedtatt på Padletinget 2015.
Egenkapitalen er pr 31.12.2016 på kr 5.188.030. Av dette beløpet er 1 mill. bundet i
forsikring Riksanlegget Sjoa etter flommen i 2011.

For ytterligere detaljer; se økonomisk beretning.

1.5. Representasjon
Styret/administrasjon har vært representert ved følgende møter, prosjekter og arrangementer:

- Norgesmesterskap i polo, slalåm, sprint og maraton
Europamesterskapet i sprint og slalåm

- Årsmøtet i Norsk Friluftsliv
Sjoa Elvefestival

- ICF-congress
European Paddle Pass (EPP) møter
Nordisk møte

- Drukningsforebyggende Råd
- Sjøfartsdirektoratet

Turskiltprosj ektet/Gj ensidigestiftelsen
- Holde Norge rent kampanjen «Før fuglene kommer»

Vinterpadletreffet

Geir Kvillum representerte NPF på NIFs ledermøte i Oslo. NPF er medlem i Særforbundenes
Fellesorganisasjon (SFF), hvor 53 av 54 av Særforbundene er medlemmer pr d.d. Geir
Kvillum og Sven N. Anderssen har vært på møtene i SFF. Lars Verket, Kristiansand KK, har
sittet som NPFs styremedlem i Norsk Friluftsliv siden 2011.

NPF er også representert i stiftelsen Årungen Ro- og Padlesenter, med 2 styremedlemmer i
2016; Gunnar Berg og Jan Bache-Wiig. Sistnevnte har over en lang periode fungert som
styreleder. Sveinung Oftedal sitter i Arbeidsutvalget for stiftelsen Årungen Ro- og
Padlesenter.
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1.6. Oppfølging av Virksomhetsplanen
Padletinget vedtok ny Virksomhetsplan i april 2015. Virksomhetsplanen tar for seg
prioriteringer og satsingsområder for kommende tingperiode.

Hovedmålet for norsk padling er:

Flere aktive medlemmer i robuste klubber.

Følgende innsatsområder er vedtatt i Virksomhetsplanen:

• Rekruttering
• Arrangementsutvikling
• Inkludering
• Konkurranseaktivitet
• Organisasjonsutvikling

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 med fellesmøter. 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 brukes som et supplement for å vise aktivitet ute i miljøet.

NPF har over de siste 15 årene mer enn doblet sitt antall klubber og rundt 4-doblet antall
aktive klubbmedlemmer. Utfordringen og fokuset har vært å kunne gi nye padlere god og
riktig opplæring gjennom klubbleddet, men Våttkortstigen har befestet seg som norm for god
padleopplæring.

1.6.1. Rekruttering
Tilhørighet til klubb gir sosialt fellesskap og trygge opplevelser.

Våttkort er et sterkt virkemiddel for rekruttering og klubbetableringer. «Padlingens dag» som
ble videreført etter Friluftslivets år i 2015 var et felles rekrutteringstiltak også i 2016, og alle
våre padlegrener var representert i dette arrangementet.

Gjennom utdanning i Våttkortstigen far vi flere trenere i klubbene til å drive aktivitet og kurs,
noe som vil bidra til rekruttering. Videre har tiltak rundt det å etablere møtearena med
klubbene gjennom regionsmøter hatt god effekt.

Status for delmålene for rekruttering som ble gitt på tinget i 2015:
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• 125 medlemsklubber.
I 2016 har vi fått 4 nye klubber. Registrert 127 medlemsklubber

• 22 000 medlemmer.
2016 tallene vil forst foreligg 1. juni 2017.
2015 tallene er også justert med etterregistrering fra Årsrapporten 2015.
Tallene fra 2015 pr viser 19.178 aktive. Dette er en liten vekst fra 2014 med 278.

• Flere aktive barn og ungdommer.
Tallene viser en nedgang på 47 aktive under 19 år.

• Flere aktive kvinnelige padlere.
Tallene viser en vekst på 23 aktive.

• Flere aktive funksjonshemmede.
Innrapporterte tall viser en nedgang, men dette kan også skyldes idrettens evne til å fange
opp de riktige tallene.

• Flere trenere og ledere.
Tallene viser 284 nye trenere/ledere, og 28 aktivitetsledere som har gjennomført
etterutdanning (EtU).

Tabell personer gjennomført kurs for 2016

Kurstype Totalt
I ntrokurs 3872
Grunnkurs 3936
Sikkerhetskurs 11
Teknikkurs 482
Aktivitetslederkurs 236
Videregående kurs (Trener 2) 37
Veilederkurs 8
Grunnkurs Ung 33
Teknikkurs Ung 13
EtU ledelse Ung 8
EtU ledelse funksjonsh. 10
EtU ledelse Psykisk helse 10

1.6.2. Arrangementsutvikling

Arrangementer er konkurranser og samlinger både innenfor vår mosjon-, frilufts- og
konkurransebaserte aktivitet og skiller seg fra vår ordinære aktivitet ved at de står oppført på
en terminliste.
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Utvikling av nye og videreutvikling av eksisterende arrangementer er viktig for å gjøre NPF
og klubbene i stand til å skape gode arenaer for utfoldelse, læring og sportslige prestasjoner,
og er uløselig knyttet til rekruttering.

NPF har siden padletinget i 2015 jobbet med søkeprosessen for VM i maratonpadling 2020 og
vi ble tildelt arrangementet på ICFs styremøte i mars 2016.

Representanter både fra administrasjon og styret i NPF var aktiv deltakende i et samarbeid
mellom lokale klubber for et Vinterpadletreff i Lofoten mars 2016. Et samarbeid mellom 6
klubber i regionen og NPF. I tillegg har Regions-møtene vært viktige arenaer der klubber
møtes for å utveksle erfaringer og tanker rundt arrangement.

Videre har det i 2016 vært arrangert NC sprint på ikke-permanente arenaer som et ledd i å gi
mulighet for å arrangere stevner nært klubbens daglige tilholdssted.

For 2016 er det igangsatt et arbeid med mål om å få på plass et arrangørsystem for alle grener
innen sesongstart 2017. En presentasjon av dette systemet ble gjort på ledermøte flattvann i
november 2016. Arrangører av ulike konkurranser har basert påmelding, gjennomføring og
resultatservice gjennom ulike klubbløsninger.

For tingperioden er følgende oppnådd:

• Etablere flere og øke antall samlinger for trenere, aktivitetsledere og veiledere.
Vi har fortsatt arbeidet med en sentral trenersamling flattvann, og aktivitetsledersamlinger
for hav og elv. Aktivitetsledersamlinger har også deltakelse av Veiledere. 51 personer har
deltatt på ulike grenvise etterutdanningstiltak i regi av NPF.

• Flere klubber som deltar på samlinger og konkurranser
Regionsamlinger for klubbledere og ressurspersoner har bidratt til samarbeid mellom
klubbene og nye arrangementer er under planlegging. Styret finner at regionssamlingene
er et nyttig virkemiddel for å bidra til å nå Virksomhetsplanens målsettinger.

• Årlig NM
Det har vært gjennomført NM i sprint, maraton, slalåm, polo og surfski.
Deltakelsen for slalåm viser også i 2016 en fin stigning med over 50 deltakere. Oslo KK
avhold for andre året NM i surfski.

• Lage og publisere terminlister i god tid til sesongstart
Det er fremdeles utfordrende å få dette på plass tidlig på året. Utvikling av
terminlistesystemet gir imidlertid rom for en dynamisk innmeldelse av arrangementer ved
at arrangører selv kan legge inn sine arrangementer i terminlisten, og det oppleves for de
fleste som positivt.

• Etablere miljø for nye grener
Under ICF kongressen 2016 kom det frem at ICF vil ta opp kampen for å få Stand Up
Paddling (SUP) som egen gren innenfor ICF.
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1.6.3. Inkludering

Norsk padling har ansvaret for alle som ønsker det skal gis mulighet til å utøve padling ut fra
sine ønsker, behov og funksjonsgrad.
Padling er en aktivitet som har gode forutsetninger for å kunne tilrettelegges også for
medlemmer med funksjonsnedsettelser. NPF og klubbene skal legge til rette for at det kan
etableres et bredt og inkluderende aktivitetstilbud i lokalmiljøet gjennom klubbene med plass
til barn, ungdom, familier, voksne og eldre.

En ansatt i 20 % stilling i NPFs administrasjon har sammen med engasjerte veiledere/trenere i
2016 vært viktige for å gi klubbene mulighet til å utvikle kompetanse på aktivitet for
funksjonshemmede.

Det finnes et lite tur- og breddemiljø, men vi ser også muligheter for å etablere landslag, som
etter hvert kan vurdere deltagelse i internasjonale konkurranser for funksjonshemmede. Vi ser
imidlertid at nivået innen Paracanoe internasjonalt er høyt og vi har ingen padlere som satser
mot internasjonal deltakelse.

Bærum Kajakklubb har siden våren 2014 hatt et tilbud til en gruppe med psykisk
utviklingshemmede. Denne gruppa fortsatte i 2016 sesongen med ny trener.

For tingperioden er følgende oppnådd i forhold til målene for inkludering:

• Spre relevant informasjon om NPF, klubber og aktivitetstilbud for funksjonshemmede
Informasjon om aktiviteter i regi av NPF, og klubber for funksjonshemmede er
publisert gjennom ulike informasjonskanaler og kontakt fra forbundskontoret,
padling.no og på regions-samlingene.

• Arrangere samlinger med fokus på grupper med spesielle behov
NPFs administrasjon har arrangert fellessamlinger for funksjonshemmede hvor det
samtidig var åpent for trenere og ledere fra klubber til å delta og lære. Dette er et av
flere viktige skritt i riktig retning for å gi klubbene mulighet til å utvikle kompetanse
på aktivitet for funksjonshemmede. Totalt 338 deltakere på ulike arrangementer for
funksjonshemmede.
I tillegg til fagsamlingene har vi holdt kurs og aktiviteter på i følgende samlinger:
- NIF Sportskolen på Tunevannet
- Arctivity Valnesfjorden HSS.
- NIF/AIK Haraldvangen.
- Riddercamp BHSS
- «Padling på dagtid», et prosjekt støttet gjennom Norsk Friluftsliv

• Opprette dyktige fadderklubber som kan hjelpe klubber med relevant kompetanse
Det er i 2016 ikke foretatt noen formelle oppnevninger av fadderklubber.

• Styrke relevant kompetanse hos trener og aktivitetsledere
Etterutdanning (ETU) funksjonshemmede rette mot aktivitetsledere i klubbene er nå
kjørt rundt på helgesamlingene ulike steder i landet, og i samarbeid med institusjoner
som Valnesfjorden, Beitostølen, Kjeldsund og Cato-senteret.
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1.6.4. Konkurranseaktivitet

Norsk padling skal legge til rette for at de som ønsker det skal få konkurrere innenfor sin gren
ut fra egne behov og ønsker. I tillegg, bidra og legge til rette for utvikling både i
organiseringen av konkurranseidretten og i prestasjonsutviklingen i konkurranseaktiviteten.

Viktig elementer har vært å stimulere til attraktive utviklingsmiljøer gjennom et kompetent
trenerkorps, klare utviklingsmål og kriterier for kvalifisering til landslagsuttak.

For tingperioden er følgende oppnådd innenfor konkurranseaktivitet:

• Videreutvikle trener- og dommerkorps innenfor alle konkurransegrenene
Det har vært arrangert etterutdanning for klubbtrenere gjennom Taleutviklingsprogrammet
støttet av OLT på regionssamlingene.

• Regionale konkurranseaktiviteter for barn og unge.
11 flattvannskonkurranser avholdt på Sør- Vest og Østlandet.

• Etablere og utvikle konkurranser for grener som i dag ikke er på plass
Det er utviklet konkurranser for Surfski og avholdt NM i herreklassen. I dameklassene ble
det for få deltakere.

• Inkludere funksjonshemmede i konkurranseprogrammene
I Norges Cup sprint i Bærum deltok personer med psykiske funksjonsnedsettelser.

• Øke deltakelse i nasjonale og internasjonale konkurranser
I 2016 ble NPF tildelt etter søknad til OLT midler til et Talentutviklingsprosjekt. I dette
prosjektet skal det utvikles regionale utviklingsarenaer for utøvere og trenere, region Vest
og region Sør er godt i gang med dette arbeidet, og over tid vil dette øke bredden og gi
bedre resultater. I 2016 har det vært en økning i deltakelsen under NM slalåm og NM
kajakkpolo.

• Etablere gode og tydelige uttakskriterier
Tydelige uttakskriterier er laget og sendt til klubbene, samt publisert på padling.no.

• Utvikle U23 lag, landslag og lag for funksjonshemmede
Vi har hatt norsk deltakelse i internasjonale konkurranser som i Nordisk Mesterskap,
Junior U23 EM/VM, alle i flattvann, samt EM junior Slalåm.

• Etablere/videreutvikle støtteapparat
Vi har fortsatt arbeidet med å utvikle et kompetent støtteapparat bestående av personer
som kan gi utøvere god oppfølging og støtte ved internasjonal deltakelse.
NPF har bidratt med arrangørstøttefunksjoner til klubbenes avholdelse av nasjonale
konkurranser og arrangementer.
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1.6.5. Organisasjonsutvikling

NPF har i dag ansvaret for trener- og lederutviklingen gjennom Våttkortstigen, videre
kompetanseutvikling, drift av landslag, og for padlingens nasjonale rammevilkår. NPF
arbeider for god koordinering av padling og padleaktivitet, og støtte klubbenene i deres
aktiviteter.
I tillegg kommer internasjonalt samarbeid og sikkerhets-, politisk-, og utviklingsarbeid
innenfor padling.

NPF kompletterer idrettskretsene i å bistå klubbene med kompetanse og veiledning. Vi er
fremdeles bare i startgropa med vårt klubbutviklingsarbeid med foreløpig kun 2
klubbveiledere som har kjørt utviklingsprosesser i 5 klubber.

Også i 2016 har vi fått med en student til NIFs lederprogram for unge ledere. Pål Kaistad fra
Tromsø Studentenes Idrettslag/padling har deltatt på regionssamlinger og fortalt om sine
erfaringer som ung leder, og gitt inspirasjon og ideer for tiltak rette mot ungdom.

For tingperioden er følgende oppnådd for organisasjonsutvikling:
• Styrke klubbtilhørighet for alle padlere

Eksempler på tiltak er regionsmøter, ledermøte flattvaren, ledermøte elv og
kurslærersamlinger (aktivitets- og trenersamlinger).

• Øke bevissthet rundt virksomhetsplan og HMS i klubbene
Regionsmøtene og klubbutviklingsprosesser har vært de viktigste virkemidlene for å
utvikle Norsk padling i tråd med Virksomhetsplanen.

• Øke faglig kompetanse i klubbene
Aktivitetsleder / Trener 1 er klubbens viktigste trenerressurs. Fokus har vært på å utdanne
flere trenere i flere klubber, tilby etterutdanningsmoduler og kjøre klubbprosesser.

• Øke trener og lederkompetanse gjennom Våttkortstigen
Vi har fått 284 nye trener og ledere gjennom Våttkortkurs.

• Utvikle Våttkortstigen i tråd med Trenerløypas rammer
Se punktet under

• Ferdiggjøre Våttkortstigen tilpasset Trenerloypa
Etter råd fra NIF har fokuset vært å etablere Trenere 1 nivået og sikre god kompetanse på
dette nivået før en etablerer nye nivåer.

• Etablere/videreutvikle EtU-moduler
Aktivitetsleder- / Trener 1-samlinger:
For 2016: 79 Aktivitetsledere/Veiledere har gjennomført videreutdanning og EtU-er.
Etterutdanningsmoduler rettet mot dem som vil trene funksjonshemmede.
For 2016: 2 etterutdanningshelger har vært gjennomført, 20 aktivitetsledere har
gjennomført etterutdanning.
Etterutdanningsmodul rettet mot dem som vil lede ungdom. For 2016: 1
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etterutdanningshelger, 8 aktivitetsledere har gjennomført etterutdanning.

• Utarbeide HMS manual og (stevne-) arrangørhåndbok
Oppfølging og veiledning rundt HMS er kontinuerlige oppgaver, og i takt med dette
utvikles HMS kompetanse og det skriftlige HMS-materialet i NPF.

• Sikre tilgang til naturlig padlearenaer
NPF har etablert en strategi for friluftslivpolitikk hvor forbundet skal arbeide for og sikre
tilgang til naturen for padling og friluftsliv. Gjennom vårt medlemskap i Norsk Friluftsliv
(NF) støtter vi opp om NFs sitt arbeid som fasiliterer møtearenaer og muligheter for
innspill i friluftspolitiske saker. Samtidig er forbundet engasjert politisk gjennom å gi
høringsuttalelser i nasjonale saker. I 2016 har NPF vært politisk og administrativt aktiv i
forhold til en varslet liberalisering av vannscooter-regelverket, vannkraftutbygging i
Nedre Otta og varig vern av Raundalselva.

• Sikre gode rammevilkår
NPF får en stor del av sine inntekter gjennom spillemidler, fordelt gjennom støtte til drift
av forbundet sentralt, og tiltak gjennom klubbene rettet mot barn, unge,
funksjonshemmede i klubbene og satsing på toppidretten. I tillegg har vi støtte fra Norsk
Friluftsliv for spesielle prosjekter og flere samarbeidspartnere for satsing på landslagene,
primært sprint. Disse midlene er et resultat av aktivitet og alderssammensetningen i vår
medlemsmasse, og for toppidretts satsingen etter prestasjoner og sportslig potensiale.

Vi har i dag gode inntekter fra våttkortsalg, men etter toppåret i 2015 har salgsinntektene
gått noe ned i 2016.

Klubbene kan sikre gode rammer lokalt gjennom lokale aktivitets midler (LAM) som
fordeles via lokale idrettsråd basert på medlemsmasse og aktivitet i yngre årsklasser.

• Utdanne dommere og andre viktige funksjoner for samlinger og stevner
Dette er gjort gjennom utvikling av arrangementer, og ikke konkretisert i egne kurs.

• Styrke administrasjonen for å bidra til regional utvikling, post 3 søknader, og sikre en
robust administrasjon
Styret og administrasjonen har dette året brukt tid på å etablere og forbedre rutiner og
arbeidspraksis med sikte på å videreutvikle NPF sentralt. Målet med arbeidet er at vi skal
bli i stand til å jobbe bedre og effektivt med drift av organisasjonen, i tillegg til å utvikle
organisasjonen og i enda større grad bistå med klubbenes behov.
Det er i perioden utdannet 1 ny klubbveileder.

• Styrke en tverrdisiplinær satsning
Styrket en tverrdisiplinær satsning og tenkning gjennom bl.a. å arrangere felles TK-møter.

1.7. Egne anlegg

NPF eier Riksanlegget for elvepadling i Sjoa (Sjoa elvesportsanlegg). Det arbeides fortsatt
med en avvikling og salg av anlegget. Dette tar tid som skyldes manglende tinglyst festeavtale
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med grunneier. Møte med Grunneier, Sel kommune og elve-interessene ble avholdt i
september.

1.8. Internasjonalt arbeid
Birger Vik og Jan Bache-Wiig har hatt dommeroppdrag i maraton racing.
Geir Kvillum, Sven Nordby Anderssen og Ingunn Vika representerte Norge under nordisk
møte på Gardermoen i oktober, og ICF kongressen i november.

NPF er medlem i European Paddle Pass (EPP), et europeisk samarbeid opp mot et felles
rammeverk som skal sikre at padle kompetanse 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 2016 var det ansatt 4 personer med
administrative/sportslige oppgaver, som utgjør 3,2 årsverk. I tillegg er Landslagssjef for
senior flattvann engasjert i 100 % stilling.

Det er også leid inn tjenester for håndtering av Våttkort-administreringen, inkluderingsarbeid,
klubbutvikling og redaksjonelt stoff på padling.no. Dette utgjør til sammen rundt 70% av et
årsverk.

Regnskapet er utført av Idrettens Regnskapskontor (NIF).

Siden 2014 har de Tekniske Komiteene (TK) vært organisert under administrasjonen. Blant
annet for å sikre lik fremgang i TKene i forhold til felles fagutvikling og gjennomføring av
aktiviteter, og effektivisere utviklingen og driften av grenene i det daglige. Det har vært
arbeidet med å etablere gode arenaer for av utviklingsarbeidet. Her har det vært viktig å ha
vekt på sportslig utvikling av grenene, samtidig som det har vært arbeidet med å finne felles
samarbeidsområder på tvers av grenene. For eksempel har flattvann god kompetanse som er
med å styrke utviklingen av konkurranse innen polo og elv.

En viktig side ved denne organiseringen er å gi konkrete og relevante oppgaver for frivillige
ressurspersoner for å bidra med kompetanse inn i utviklingsarbeidet for grenene. Dette gjøres
ved at man blir engasjert inn i faget man er opptatt av og har god kompetanse på. Ved å åpne
opp for en slik tilnærming er det lettere å legge til rette for egenutvikling og
kompetanseoverføring innen faglig utvikling i organisasjonen.

En annen side har vært å etablere arenaer hvor vi får en tettere dialog med klubbene. Gjennom
klubbesøk og klubbutvikling får vi rom for rolleavklaringer i forhold til hva NPF kan bidra
med og hva klubbene trenger i sitt utviklingsløp. Slike forventningsavklaringer har en
egenverdi i at man ikke «sitter og venter på hverandre», og at linjen mellom klubb og forbund
er kort og enkel.
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Følgende tiltak er satt i gang eller forsterket gjennom 2016:

• Regionsmøtene har til hensikt å være møtearena for klubber i samme region og NPF.
Møtene er for styremedlemmer og ressurspersoner i klubbene og NPF. Agendaen er
lik for alle møtene slik at man har samme dagsorden.

Erfaringer fra regionsmøtene er at NPF får bedre kommunikasjon og samarbeid med
klubbene. Direkte kontakt gjør det for eksempel enklere å avdekke behov for kurs, og
å komme frem til gode løsninger og samarbeid rundt kursavholdelse i regionene.

NPF treffer i tillegg ressurspersoner i ulike klubber, som samtidig blir synlige for
hverandre. I kjølevannet kommer bedre samarbeid og kompetanseoverføringer, som til
slutt gir mer aktivitet.

Det er i hovedsak klubber fra hav som møter på regionsmøtene. Der andre grener også
har møtt er dette en klar styrke.

• Ledermøter blir i kjørt på flattvann og elv. I essens samme innhold som
regionsmøtene, men med større trykk på konkurransegjennomføring.

• Klubbutvikling er et tiltak med målsetning å hjelpe enkeltklubber der de er.
Overordnet er dette et organisasjonsutviklingstiltak. Det legges vekt på å legge til rette
for gode prosesser i klubbene som avdekker behov og gir retning i forhold tiltak og
gjennomføring. Tiltakene kan eksempelvis være veldig konkrete; for eksempel
våttkortkurs, styrekurs, HMS samling, etc.

• Trenermøter/samlinger har til hensikt å legge til rette for å bygge kompetansemiljøer
som kan utvikle trenere og etablere praksisfelleskap i forbund og klubb. Eksempler er
regionssatsing på trenerutvikling flattvann og aktivitetsledersamlinger hav og elv. På
slike samlinger diskuteres ulike fagtema. Direkte kompetanseoverføring finner sted og
områder for videreutvikling identifiseres.

• Topptrenerforum
I 2016 ble det etablert et topptrenerforum for å styrke samarbeidet og kvaliteten rundt
tilbudet til de landslagsaktuelle utøverne, samt fungere som et råd og høringsorgan for
saker rundt utvikling av konkurranse flattvann. Møtene var ledet og organisert
gjennom Landslagstrener Rastislav Kuzel.
Områder som bl.a. har vært behandlet er «utviklingstrapp» for utøvere, sesongplan, og
koordinering av aktiviteter i klubb, i utdanning og i forbund.

Denne organiseringen av arbeidet inkluderer mange fagpersoner som gjør en kjempejobb for
utviklingen av sine fagområder i padlingen.
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2. Økonomisk årsberetning 2016

Regnskapsåret 2016 viser et overskudd på kr 92.038.
Budsjettet for 2016 ble revidert på styremøte juni 2016.

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 samt 2 samarbeidspartnere
senior flatvann.

Styret anser at midlene, frie og bundne, er benyttet til prosjekter og tiltak i tråd med
Virksomhetsplanen fra 2015, samt føringer fra NIF og Norsk Friluftsliv.

Årsregnskapet gir en tilfredsstillende oversikt over forbundets økonomi og resultat av driften i
2016. Årsregnskapet er utarbeidet etter prinsippet om fortsatt drift da denne forutsetning er til
stede.

Styret har ikke mottatt honorarer for sine styreverv.
Styremedlem Bente Solberg har mottatt etter faktura 24.000 for oppdrag i forbindelse md
avholdelse av havkurs.
Varamedlem Morten Nyborg har mottatt etter faktura 36.000 for oppdrag i forbindelse md
avholdelse av havkurs.

Styret anser den økonomiske status ved inngangen til 2017 som tilfredsstillende.
Idrettsregistreringen for 2016 er i skrivende stund ikke klart. Aktivitetstallene fra 2015 danner
grunnlaget for tildeling i 2017.

Finansieringen av toppidrettssatsingen er tilfredsstillende, men avhengig av tilskudd fra
Olympiatoppen.
Padleforbundets aktivitet forurenser ikke det ytre miljøet utover hva som 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 har bestått av personer av begge kjønn, men det har ikke vært iverksatt
spesielle tiltak rettet mot likestilling.
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3. Beretninger for internasjonale deltakelse

3.1. Ungdomslaget flattvann
Samlinger 2016:

Det ble i 2016 arrangert 1 breddesamling, påskesamling og sommerleir, samt en
landslagssamling i midten av Juli i forbindelse med nordisk mesterskap. Breddesamlingene
engasjerte mange utøvere, med hele 31 utøvere fra 7 klubber under årets siste samling i
månedsskifte oktober/november 2016.

Landslag 2016:

Landslaget under nordisk mesterskap i Lahti, Finland besto i 2016 av 8 gutter og 5 jenter.
Utøverne sikret seg 3 sølv og 7 bronse, fordelt på herre- og dameklassen.

Landslagstrener var Sindre Kumle Berg, assisterende trener var Martin Befring.

3.2. Juniorlag flattvann
Samlinger 2016:

I 2016 ble det arrangert to breddesamlinger på Bærum KK, en i april og en i november med
ca. 24 deltakere. Påske og sommerleirsamling var også en del av junioropplegget og
sommerleiren ble også brukt som landslagssamling i for utøvere tatt ut til jr.EM, jr.VM og
Nordisk. Samlingene var åpne for alle uansett nivå og ble finansiert ved hjelp av post 3.
midler.

Landslag 2016:

2 jenter og 6 gutter ble tatt ut til EM sprint i Plovdiv, Bulgaria

2 jenter og 5 gutter ble tatt ut til VM sprint Minsk, Hviterussland

4 jenter og 8 gutter ble tatt ut til Nordisk Sprint Lahti, Finland

Under VM for Junior og U23 padlet Hakeem Teland inn til en flott bronse på K-1 200 m. Det
er det beste norske juniorresultatet på en olympisk distanse noen sinne, og har for alvor
plassert den blide sørlendingen blant de beste juniorene i verden.

Jacob Norenberg var ansvarlig landslagssjef, med hjelp fra Anna Olsson. Uttakingskriterier lå
til grunn ved uttak til juniorlandslag. Nytt av året var tidskrav basert på tider fra tidligere
junior EM og VM. Jacob Norenberg/Anna Olsson var leder i EM, Jacob Norenberg i VM og
Morten Ivarsen i Nordisk. Anna Olsson bidro også under breddesamlinger.
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3.3. Senior landslaget Flattvann
Oppkjøringen til sesongen 2016 startet nesten umiddelbart etter sesongslutt i 2015. Dette for å
forberede seg optimalt til OL-kvalifisering i mai 2016. I sept/okt var deler av
seniorlandslaget på Olympiatoppens felles høydesamling for utholdenhetsidretter i Sierra
Nevada, Spania. I November/desember var det padlesamling i Florida, USA. På bakgrunn av
gode testresultater etter høydesamlingen høst 2016, bestemte landslaget seg, i samråd med
OLT å satse på mer høydetrening. I januar 2016 var det 3 ukers skisamling i Livignio, Italia. I
februar gikk turen tilbake til Florida for en tre ukers padlesamling. Herrene dro tilbake til
Norge for å reise på ny høydesamling i mars, da til Sierra Nevada igjen, mens jentene ble
værende i Florida. Fra slutten av mars, samlet hele laget seg på Nelos treningssenter i
Portugal. Gjennom sommeren ble det gjennomført flere korte samlinger på Årungen.

Samlingsprogrammet inn mot sesongen var svært omfattende, med tanke å prøve å kvalifisere
båter til OL i Rio.

Landslaget har deltatt på følgende internasjonale konkurranser:

OL-kvalifisering Duisburg - Ingen norske båter ble kvalifisert til OL
World Cup Duisburg- beste resultat: Eivind Vold, nr 4 på k-1 5000m

World Cup Racice, beste resultat: Eivind Vold nr. 3 på k-1 5000m, Lars Magne Ullvang nr 5
på k-1 500m

EM sprint, Moskva beste resultat: Eivind Vold nr 4 på k-1 5000m
U-23 EM, Plovdiv: Beste resultat: Lars M ullvang nr. 1 k-1 500m, nr 3 k-1 1000m, og Eivind
Vold/Amund Vold nr. 4 K-2 1000m

U-23 VM Minsk: Beste resultat: Eivind Vold/Amund Vold nr. 4 K-2 1000m, Marte Solhaug
nr. 6 k-1 200m.

U-21 Nordisk Lahti, Finland

Herrer: Magnus Ivarsen, Ola Nordtveit
Damer: Anna Sletsjøe, Camilla Rozanski, Kristiane Spikkeland, Ellen Nydal Eide

Herrelaget var preget av sykdom og forfall i siste liten pga skader. Derfor var det kun to
utøvere med til Lahti. Juniorene Hakeem Teland og Harald Ivarsen steppet inn på K4 200m,
og overraskende ble det gull til den norske båten. I tillegg ble Magnus Ivarsen nr 3 på K-1
200m, og Magnus og Ola ble nr. 3 på k-2 5000m.
Damelaget viste god padling i K-4 med sølv K-4 200m, og K-4 500m, Anna Sletsjøe, padlet
inn til bronse k-1 1000m, og det ble en ny bronse til Anna og Kristiane på K-2 1000m.

Ledere til Nordisk var Morten Ivarsen og Daniel Salbu

Kongepokalen ble i 2016 tildelt Jo Sondre Solhaug, Asker skiklubb/kajakk på Kl 1.000m.
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3.4. Maraton
Norske utøvere deltok på internasjonale stevner i 2016.

EM Pontevedra, Spania, 3 deltagere. Beste resultat: Morten Minde nr 5, K-1 senior herrer,

Anna Sletsjøe nr 7, K-1 U-23 Damer, Anna Sletsjøe/Kristiane Spikkeland nr.8 K-2 damer

Nordisk Mesterskap ble avholdt i Bærum.

VM Brandenburg, Tyskland, 9 deltagere. Beste resultat: Eivind Vold nr 4 K-1 U-23 herrer,

Morten Minde nr 6 senior herrer. Anna Sletsjøe nr 7 K-1 U-23 damer.

3.5. Elvepadling
Norge har i sesongen stilte med en herrepadler, C 1, fra Slovakia på en rekke internasjonale

stevner. Jergus Badura bor og trener fra sitt bosted i Bratislava. Hans foreldre er bosatt i

Norge.

European Championship — nr.30

ICF Ranking race nr.7

World cup II — nr.30

World cup IV — nr.32

World cup V — nr.19

En junior herre, Elias Bergseth, ble tatt in på talentutviklingsprogrammet til ICF. En flott

mulighet for utvikling sammen med gode internasjonale trenere. Elias deltok i

Europamesterskapet for junior i Solkan, Slovenia, og oppnådde en 47. plass av 61 startende.

Årets VM i Rafting i Al Ain i de Forente Arabiske Emirater ble en suksess for den norske R4

raften (firemanns). De vant alt i alt tre medaljer; ett gull og to sølv i klassen for Masters

Damer.

Det norske laget besto av Ella Camilla Dahle, Gerd Mette Drabløs, Katrine Granviken og
Helena Elisabeth Lof Bergan. Jentene endte til slutt med gull i Head 2 head, sølv i down river
race (utfor) og sølv sammenlagt.
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Norges Padleforbund

Resultatregnskap 2016

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

INNTEKTER

NOTE
1

2016 2015

Sponsor- og salgsinntekter 1 433200 1 548960
Offentlige tilskudd 2 7918809 7648 123
Andre inntekter 3 1 585793 1 653875

Sum driftsinntekter 10937802 10850958

KOSTNADER
Varekostnad 20890
Lønns- og personalkostnader 4 2998558 2789574
Tilskudd 5 857697 736 297
Andre driftskostnader 6 7002502 6599693

Sum driftskostnader 10858757 10146454

Driftsresultat 79045 704504

Finansposter
Finansinntekter 12993 59940
Finanskostnader - 76

Sum finanskostnader 12993 59864

ÅRSRESULTAT 92038 764368

Disponering av årets resultat
Til/fra egenkapital 11 92038 764 369
Sum disponering 92038 764369



Norges Padleforbund

Balanse per 31.desember

EIENDELER
Omløpsmidler
Fordringer

NOTE 2016 2015

Kundefordringer 7 163486 626375
Bankinnskudd i NIFS konsernkonto 8 4519088 4577555
Andre kortsiktige fordringer 9 1 657622 962254
Sum fordringer 6340196 6166 183

Andre bankinnskudd, kontanter o.l. 10 244796 222538

Sum omløpsmidler 6584992 6388721

SUM EIENDELER 6584992 6388721

EGENKAPITAL OG GJELD

Annen egenkapital
Egenkapital 11 5095992 4331 622
Arsresultat 11 92038 764370
Sum annen egenkapital 5188030 5095992

Sum egenkapital 5188030 5095992

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 304876 469611
Skatt og offentlige avgifter 206957 193315
Annen kortsiktig gjeld 12 885 129 629803
Sum kortsiktig gjeld 1 396962 1 292729

Sum gjeld 1 396962 1 292729

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 6584992 6388 721
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Norges Padleforbund

Noter til regnskapet 2016

Note 1 Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt oppi samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk.

Inntekter og kostnader
Salgsinntekter resultatføres ihht opptjeningsprinsippet, dvs. når varen er levert eller tjenesten utført. Føring av
kostnader skier etter sammenstillingsprinsippet, dvs. at kostnader føres i samme periode som tilhørende inntekt.

Sponsorinntekter inntektsføres over avtaleperioden. Barteravtaler inntektsføres på grunnlag av de mottatte
verdier i den perioden verdien mottas. Motsvarende kostnader blir kostnadsført i samme periode.

Omløpsmidler
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskostnad og virkelig verdi.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk, er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som
omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig
og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående.
Langsiktig og kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Eiendeler og gjeld i utenlandsk valuta
Pengeposter i utenlandsk valuta er i balansen omregnet til balansedagens kurs.

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til
forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene.

Bankinnskudd, kontanter o.l.
Bankinnskudd, kontanter o.l. inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med forfallsdato som
er kortere enn tre måneder fra anskaffelse.

Pensjon
Pensjonsordninger finansiert via sikrede ordninger er ikke balanseført.
Pensjonspremien anses i disse tilfeller som pensjonskostnad og klassifiseres sammen med lønnskostnader.

Periodiseringsregler
Utgifter kostnadsføres i samme periode som tilhørende inntekt
For prosjekter som har øremerkede midler der aktiviteten ikke er fullført ved periodens utløp, foretas det inntektsavsetninger.

Endring av regnskapsprinsipper
Forbundet har ikke foretatt endring av regnskapsprinsipp eller korrigering av feil fra tidligere årsregnskap i regnskapsåret.

Skatter
Norges Padleforbund driver ikke skattepliktig virksomhet og er derfor ikke skattepliktig.

Note 2 Offentlige tilskudd
Regnskapsposten består av: 2016 2015
Rammetilskudd inkl. regiontilskudd fra NIF 2393 096 2 364 676
Integreringstilskudd fra NIF 403 121 328 546
Barne- og ungdomsmidler fra NIF 1 564 387 1 420 909
Utviklingsorientert ungdomsidrett fra NIF 444 169 445 046
Utstyrsmidler fra NIF 715 697 626 621
Stipend fra Olympiatoppen 60 000
Andre tilskudd fra Olympiatoppen 1 700 000 1 725 000
KUD/MD/Frifo-tilskudd 660 000 675 000
Andre tilskudd (2016 ubenyttede utstyrsmidler NIF) -21 661 62 325
Sum 7918 809 7 648 123

Note 3 Andre inntekter
Regnskapsposten består av: 2016 2015
Kursinntekter 305 950 295 400
Egenandeler 384 399 232 016
Momskompensasjon 490 341 446 244
Andre inntekter 405 103 680 215
Sum 1 585 793 1 653 875



Norges Padleforbund

Noter til regnskapet 2016

Note 4 Lønns- og personalkostnader
Denne posten vedrører lønn, arbeidsgiveravgift
trenere, støtteapparat og andre.

og andre personalkostnader samlet for administrasjon,
2016 2015

Lønn 2428299 2118698
Arbeidsgiveravgift 366086 336836
Pensjonskostnader 152622 246788
Stipend 12000
Andre lønnskostnader 39551 87251
Sum 2998558 2789574

Antall årsverk 4 4

Lønn til generalsekretær utgjør kr 583.234 og annen godtgjørelse kr 5.378.
Det er ikke utbetalt honorar eller annen godtgjørelse til styret eller president i 2016.
Det er gitt lån til 1 ansatte pr 31.12.16. Pålydende kr: 100.000,- Det er avtalt avdrag kr: 2.500 pr. måned.Forbundet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Forbundets pensjonsordningertilfredsstiller kravene i denne lov.
Forbundets ansatte kan velge å gå av med AFP fra fylte 62 år. Ingen av forbundets ansatte har gått av med AFP per 31.12.16.Revisjonshonorar er kostnadsført med kr 38.750,50 inkl. mva. til lovpålagt revisjon og kr: 4.187,50 i andre tjenester.

Note 5 Tilskudd
Regnskapsposten består av: 2016 2015
Tilskudd til idrettslag 857 697 736 297
Sum 857 697 736 297

Note 6 Andre driftskostnader
Regnskapsposten består av: 2016 2015
Kontorkostnader 587 755 884119
IT-kostnader 369 500 274 947
Idrettsutstyr, medisinsk utstyr og drakter 438 807 363 475
ldrettsfaglig bistand, fysioterapi og lege 2292 477 1 957 033
Reise- og oppholdskostnader 3157 062 2 686 538
Reklame/Sponsorkostnader 125 400 213 466
Andre kostnader 31 500 220 115
Sum 7002 502 6 599 693

Note 7 Kundefordringer
Debitormassen er oppført til pålydende med fradrag for usikre fordringer på kr.50.000.

Note 8 Bankinnskudd i NIFs konsernkonto
Norges Padleforbund er deltager i en konsernkontoordning i DNB administrert av NIF. Deltagerne i ordningen er overfor bankensolidarisk ansvarlig for riktig oppfyllelse av samtlige forpliktelser som følger av, eller måtte oppstå i anledning av, ordningen.Banken har rett til å motregne i konti utenfor konsernkontoordningen som deltageren til enhver tid har i banken, og ethvert kravbanken måtte ha mot deltageren og de øvrige partene i kontosystemet.

Netto fordring på konsernkonto klassifiseres som andre kortsiktige fordringer. Netto gjeld på konsernkonto klassifiseres underannen kortsiktig gjeld. Midlene på konsernkonto har tilsvarende likviditet som en ordinær bankkonto ved at Norges Padleforbundtil enhver tid har tilgang til innestående midler på konsernkonto.

Pr. 31.12.16 utgjør forbundets netto fordring på konsernkonto kr.4.519.088,10

Note 9 Andre kortsiktige fordringer
Balanseposten består av: 2016 2015
Utstyrsmidler NIF 715697 501 189
Andre kortsiktige fordringer 281 925
Midler fra Kulturdepartementet og Miljødirektoratet 660000 375000
Til gode mva termin 6 26740
VO - Midler 59325
Sum 1 657622 962254
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Note 10 Øvrige bankinnskudd
Alle øvrige bankinnskudd er bundne.

Note 11 Egenkapital

Egenkapital med Annen Sum

selvpålagte restriksjoner egenkapital egenkapital
Egenkapital pr 01.01.16 5 095 992 5 095 992

Arets endring i egenkapital:
Årets resultat til annen egenkapital
Egenkapital pr. 31.12.16

92 038 92 038
5 188 030 5 188 030

Note 12 Annen kortsiktig gjeld

Balanseposten består av: 2016 2015 
Utstyrsmidler til klubber 715 697 501 189
Påløpte feriepenger 169 432 128 614
Sum 885 129 629 803


