
Ledermøte surfski  
 

Onsdag 11. mars 2020 

Sted: Oslo lufthavn  

Referent: Kristian Hermansen 

Deltagere  
Bente - BSI Bergen, Moreten – Haugesund, Kristin - BSI Bergen, 2 stk Drøbakk KK, Randi Nygård – 

OKK, Pim Lager – OKK, Knut Bjørn Brattland -Arendal KK, Kristian Hermansen - Arendal KK, Kolbjørn 

Ersland - Stavanger KK, Yngvar Bjartveit - Akerselva Padleklubb, Marit Nilsen - Stavanger KK 

Martin Lillhagen Hansen og Thomas Pindard NPF 

Status i klubbene/rekrutering 
BSI Bergen 

Jobbe inn mot å ha en treningskultur. Mangler utstyr, har kun 4 surfskier. Samarbeid med NHP. Har 
ikke barn og unge (studentklubb). Økt budsjett til utstyr i 2020. 
 
Haugesund  
 
Fokus på trening. Godt voksene padlere. Klubben har lang vei å gå for å få frem barn og unge. Mål om 
treningskultur for mosjonister. 
 
Drøbak 
 
Eldre garde dominerer. Klubben holder intro og grunnkurs i grenen. Mål om treningskultur. 
 
Oslo KK 
 
Klubben har trenere. Tilbud for lavterskel og mer ambisiøs trening for klubbes medlemmer. Mål er 
flere unge aktive. Klubben skal ha tilbud som fører til flere aktive medlemmer.   
 
Arendal 
 
Har treningstilbud på havet med surfski i sommerhalvåret. Klubben har 12 nybegynner ski og flere 
velger også å bruke surfski til uorganiserte turer på stille vann. Utfordring er at surski ikke får være en 
del av introduksjonstilbudet i klubben. Hav ønsker å eie lavterskeltilbudet.  Mål er få et treningsmiljø 
for barn og unge. 
 
Stavanger 
 
Har treningstilbud, lav deltagelse. Flere velger å trene utenfor klubben. Stavanger har treningskultur 
for multisport hvor surfski inngår. Styret i klubben prioriterer turpadling. Mål er å etablere et godt 
treningsmiljø i SKK.  
 
 
Akerselva KK 



Ny klubb. Gratis grunnkurs barn og unge (stiftelse finansiert). Vurderer surfski som et bredt tilbud til 
barn og unge i klubben.  
 
Moss 
Flattvannsklubb som skal prøve å satse mer på surfisk. Samarbeider med FROSK som har flere som 
ønsker et surfskitilbud.  

Kursstigen  
NPF går igjennom trenerstigen for norsk idrett  

Nivå 1 Innlæring og deltakelse: innlæring av grunnleggende tekniske ferdigheter, samt utvikle fysiske, 
psykiske og sosiale egenskaper for utøvere på begynnernivå 
Nivå 2 Deltakelse og utvikling: Treneren skal ha en helhetlig forståelse av treningsprosessen og også 
ivareta utøvernes behov i et sosialt, spennende og trygt miljø 
Nivå 3 Utvikling og prestasjon: Treneren skal ha kompetanse til å kunne analysere, reflektere og 
benytte praksis og teori som er relevant for optimal prestasjonsutvikling for morgensdagens 
toppidrettsutøvere 
Nivå 4 Prestasjon og toppidrett: Treneren skal ha kompetanse til å videreutvikle utøvere som er på 
høyeste nasjonale og internasjonale nivå 
 

NPF presiserer at kursstigen er en trenerstige, ikke en egenferdighetstige. Klubbene kan holde egne 
kurs eller treninger der egenferdighet er i fokus. Det er trenerne i klubbene som skal bidra til 
utvikling av egenferdighetene til utøverne, så skal NPF legge til rette for trenerutdanning og 
kompetanseheving av trenerne. 
   

I 2018 ble det holdt tre trener 1 kurs. For å kunne ha grunnleggende kurstilbud i klubbene. 2019 ble 

fulgt opp med to kurs på Østlandet og ett på Vestlandet, 25 trenere.  

Trener 2 vil ikke bli gjennomført i 2020. Det vil i 2021 bli vurdert om det er potensielle kandidater 

blant trenerne med trener 1 for trener 2.  

Innsendt spørsmål fra Stavanger kajakklubb  

Er det mulig med en overgangsregel for padlere med nye erfaring fra hav til surfski (våttkort). 

TK surfski presiserer at surfski og hav er vidt forskjellige grener, med forskjellige kulturer. Surfski 

ønsker treningskultur. Introkurs kan kjøres på tvers. TK surfski anbefaler at introkurs (eller OKK sin 1t 

gjennomgang med surfski) som et innslag mot grunngurs brukes.  

Ledermøte slutter seg til TK surfskis presisering. 

Ledermøtes innspill til kurs og trening. 

• Bruke videoanalyse i treningsopplegget. 

• Aktivitetsbank for trenere.  

• Lage utviklingstrapp for surfski.  

• Se til andre lands treningsopplegg for grenen.  

• Felles forståelse av hva som er god teknikk.  

• Søke råd fra flattvannsmiljøet. 

• Trenersamling.    

  



NM/NC 
 

TK surfski går igjennom rapport for NM/NC 2019 

Fra ledermøte kom følgende innspill.  
• OKK vil tilstrebe å holde løpene sine i bølger, for å få utfordrende forhold 

o Balanse mellom kostnadskrevende utfordrende forhold (sikringsbåter) og forhold som 
krever mindre kostnadskrevende tiltak (men som er mindre krevende for deltakerne) 

o God Kommunikasjon! 
• Samarbeid om konkurranser som NC / NM 

o OKK og Moss (Viken) 
o Stavanger og Haugesund (Vest) 
o Arendal og Risør (Sør) 

• Arrangementshåndbok 
o Utarbeide en arrangementshåndbok for konkurranser 
o Etablere en gruppe (arrangementskomite) som har et møte der de går i gang med å lage 

et utkast til en arrangementshåndbok 
• Konkretisering 
• HMS 
• Roller 
• Farvannsbeskrivelser 

  

Terminliste 2020 
 
NC 1 (mai / Juni) - OKK med fler? 

• NC 2 - Haugesund 
• NC 3 (7. august) - Smøla? 
• NC 4 / NM - Risør 

 

Elitesatsning 
 

Klubbene har ikke elitesatsing, men det er ønskelig å bygge opp over tid.  

OKK ønsker et intensiv fra forbundet om det er noen som når nivået  

Få noen aktive padlere fra flattvann med i løpene. 

 

Tilbakemelding om møtet 
 

Bra møte, ser det er vidt spekter hos klubbene 

Trenger retningslinjer rundt arrangement 

God start, lang vei å gå med sporten.   
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