
 
 
Referat fra styremøte i Njørd onsdag 27. januar 2021 
Naustet kl. 19.30 
  
Til stede: Einar Drægebø, Torgeir Toppe, John Elter, Atle Houg Ringheim, Kristoffer Mjelstad, Bjørn 
Teige, Arne Lotsberg, Torill Refsdal Aase (ref.) Meldt fravær: Katrine Lillejord.   
   
1. Faste poster.   
- Referat fra forrige møte.  Godkjent 
- Økonomi og kontingent, status: Overskudd for 2020 kr  217 293,36. Dette er mer enn vanlig pga. 
reduserte utgifter, bl.a. reising for de aktive, pga. corona. 
 
 2. Nytt fra NPF v/Torgeir: Det er for 2020 2 mill i overskudd på våttkort. Det betyr stor aktivitet. I 
likhet med andre litt smalere idretter, er treningssituasjonen utfordring også for flattvannspadling. 
Som påpekt tidligere, er det stor behov for en utdanningskonsulent som kan rekruttere trenere.  
- Njørd utformer et konkret forslag til fremme på Padletinget 21. mars Frist for saker som ønskes 
behandlet er 21. februar. V/Torgeir og Einar 
 
Idrettsrådet v/Atle: 
-Bergen og Voss har fått tilkjent NM-veko i vintersport 2022. Is i Bergen, ski på Voss. iser at det er 
mulig å få idrettsarrangement lagt til Vestlandet.  
 
3. Årets Idrettsklubb i Bergen:  
- Flott oppslag i Bergens Tidende 25. januar om Årets idrettsklubb. Einar ber om møte med byråd for 
barnehage, skole og idrett, Endre Tvinnereim, for å takke for utnevnelsen, og samtidig snakke om 
behov for trener lønnet av kommunen fordelt på flere kajakklubber som driver aktiv idrett. 
  
4. Naustet (kaier/uteområde/garderober). 
- Golv i treningsrommet: Det legges nytt golv på halve arealet i treningsrommet. De aktive rydder 
unna, Bjørn skaffer material og dugnadsfolk (kan legge ut på facebook) og administrerer.  
- Kostnader til utbedring av skader etter hærverk: Fordeles, og gir mindre til de aktive.  
 
Påbygg:  
- Øystein Bruserud arbeider med søknad til Fylkeskommunen. Mulig det blir pålegg om heis for å få 
godkjent universell tilrettelegging. Tegninger må tilpasses både rampe- og heisløsning. Nytt møte i 
byggekomiteen ikke fastsatt. 
 
5. Årsmøtet: 17. mars.  
- Kristoffer undersøker om vi kan bruke auditoriet på Tertnes videregående der de har fastmonterte 
seter. Innkalling med påmelding sendes ut i god tid.    
 
6. BOFs søknad om flytting av kai.  
- Kaien kommer. Einar er invitert til BOFs styremøte i mars og presenterer Njørds aktiviteter og 
klubbens planer.  
 
9. Eventuelt. 
- Innspill fra Torill: Markedsføring hav må få en ansvarlig person: Det blir kalt inn til nytt møte i 
ressursgruppe hav før omorganiseringen, som presenteres på årsmøtet.  



 
 - Innspill fra hav v/Bernt om videreutvikling av aktivitetsledere.  Se under. Ingen innvendinger fra 
styret.  
 
 
Neste styremøte: Onsdag 17. februar i klubben kl. 19.30 
 
  
Bergen 28. januar 2021 
 
For Einar Drægebø,  
 
Torill Refsdal Aase 
 
  
 
  
 
  
  
  
 



 

Praksisoppgave - Rammer 
Bernt, Joakim, Kjetil, Christin, Odd J. 

Tema 
En gruppe veilederkandidater tilbyr utviklingsprogram for aktivitetsledere i Herøy kajakklubb, 
BSI padling og Njørd Ro og kajakklubb.  
Programmet skal øke kompetansen og gi inspirasjon til arbeid i klubbene.  

Målsetting 
1. Gjennom utviklingsprogrammet skal aktivitetslederne  

a. Bli tryggere i rollen som kursholder, turleder og (padle)gledesspreder 
b. Øke repertoaret av øvelser og undervisningsteknikker 
c. Gjennomføre kurs og aktiviteter med forståelse for de pedagogiske 

elementene 
d. Vise holdning gjennom tenkemåter, væremåter og handlemåter, slik at det 

skapes ringvirkninger blant andre aktivitetsledere 
 

2. Gjennom utviklingsprogrammet skal veilederkandidatene 
a. Få erfaring i planlegging av et utviklingsprogram  
b. Gjennomføre teoriøkter og en praktisk samling 
c. Trene veiledning under observasjon, og få tilbakemelding på denne 

Målgruppe 
Primær målgruppe er de aktivitetslederne i klubbene som ønsker påfyll i rollen. I hovedsak vil 
dette være de som er relativt ferske som aktivitetsledere. 
Sekundær målgruppe er andre aktivitetsledere, som blir oppmerksom på holdninger, 
tenkemåter, væremåter og handlemåter som deltakerne bringer med seg. 
 

Innhold - Momenter vi ønsker med inn (pr jan. -21) 
Ut fra ‘den daglige dialogen’ med klubbenes styrer foreslår vi: 

• Rammer for Våttkortstigen opp til og med Teknikkurs – presisering og  
• Navigasjon 
• Turledelse og oversikt over gruppa 
• Planlegge leker og oppgaver - Trene balanse 
• Livredning ute – Momenter fra Våttkortstigen 
• Knyte aktivitetene opp mot risikovurdering – farvannsvurdering – stjernesystemet 
• Læring som gjennomgående tema 
• Spesifikke ønsker fra klubbene og deltakerne (Dette er viktig, men vi må i inngrep før 

vi kan sette dem opp) 
 
OBS: Erfaringen fra VL-samlingene viser at det er viktig å avgrense oppgaveutvalg. Med 
godt fokus på læring, risikovurdering og refleksjon får vi en roligere gjennomføring og bedre 
utbytte. 
 

Organisering, gjennomføring og metode 
Organisering 
Utviklingsprogrammet organiseres med en felles planlegging, og to adskilte gjennomføringer, 
en ved hver klubb.  
 


