
Søker ressurspersoner

Vinterpadletreffet 2015 blir i år arrangert 
i Lofoten, nærmere bestemt Ørsvågvær 
Camping like utenfor Kabelvåg. Se mer 
informasjon på nettsiden vår: 
www.vinterpadletreffet.blogspot.com.

Arrangementskomiteen som i år består av 
representanter fra Lofoten og Vesterålen 
padleklubber håper på noe av den samme 
responsen som treffet i 2014 fikk.

Komiteen tar høyde for at det i år blir plass til  
noen flere deltakere enn i fjor.  Vi håper også at  
det gir plass til alle som ønsker å være med.  
Dette avhenger imidlertid blant annet av hvor 
mange ressurspersoner vi kommer til å ha 
tilgjengelig. Blir det fullt setter vi selvfølgelig 
opp venteliste.

Vi ønsker derfor så tidlig som mulig å få kontakt 
med de som ønsker å være ressurspersoner 
under årets treff, og sender derfor ut denne 
føleren. 

Ressurspersoner vil i denne sammenheng si 
aktivitets-, tur- og veiledere i NPFs kursstige, 
som kan tenke seg å være en av våre 
støttespillere i arbeidet med å avvikle treffet på 
en god og sikker måte. 

Disse ønsker vi nå hjelp fra klubbene til 
å få kontakt med. Dersom noen av deres 
aktivitets-, tur- eller veiledere anbefales og de 
ønsker både å delta på treffet og bidra med 
sin kompetanse, håper vi at dere kan gi oss 
beskjed om dette.

Ressurspersonenes oppgaver blir varierte, 
fra det å lede turer, tekniske økter til å bidra 
med et av egne spesialfelt for å øke andres 
kompetanse og opplevelse. Vi blir nødt til 
å sette folk opp der det trengs mest, men 
forhåpentligvis vil de fleste kunne delta på noe 
også uten ansvar.

De som stiller seg til vår disposisjon 
som ressursperson slipper i år å betale 
deltakeravgift, de får være med på en 
redningsøvelse (forhåpentligvis i samarbeid 
med RS Sundt Flyer), og losji i en av crew-
hyttene om ønskelig.

Forøvrig håper vi at klubbene tenker og snakker 
litt om hva som kan være aktuelle steder og 
samarbeidsklubber for Vinterpadletreffet 2016.

På vår nettside ligger det nå ute både program 
og nærmere beskrivelse av de forskjellige 
aktivitetene. Det vil bli åpnet for påmelding i 
løpet av januar. 

Hei til padleklubbene i Nord-Norge

Padlehilsen fra arrangementskomiteen, 
som i år består av: 

Jann, Boyd og Marian
vinterpadletreff@gmail.com


