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Årsmelding THPK 2016 
 

Styret i 2016:  
Gunnar Noer   Leder 

Alf Furu    Kasserer 

Laila Lium  Naustansvarlig  

Steinar Johansen Materialforvalter 

Harald Bohne   Styremedlem/referent  

Tine Larsen  Styremedlem 

Bent Svinnung  Varamedlem 

 

Utvalgene: 
Turgruppa  Bent Svinnung 

TØR   Harald Bohne 

Torsdagspadlingene Alf Furu 

Bassengtreninga Laila Lium 

 

Valgkomité: 
Birgit Eliassen 

Magne Lund 

Vidar Anderssen 

 

Revisor: 
Bjørn Nicolaisen  
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Styremøter: 
Vi har hatt sju styremøter, og behandlet 37 saker. Hovedfokus har vært byggingen av nynaustet. I 

høst tok styret for første gang fatt i arrangementet ‘hei til kvalen’ (HTK). Dette var vellykket, og vi 

håper å kunne videreføre dette arrangementet videre. I forbindelse med dette er det etablert en 

forbedret HMS, som nå er tilpasset dels turene på sundet og turer som f.eks HTK. For øvrig har det 

vært et rolig år, preget at vi nå er en ganske rutinert gjeng som sitter i styret. Mye blir gjort uten 

særlig oppstuss. Vi er nå 582 medlemmer, stabilt fra i fjor. 

 

Turer 
Klubben har gjennomført de fleste ordinære turene, men noe nye i år: 

20-21 februar: Møljeturen til Hytta til Jan Thomas  

23-24 april: Gåsvær ble avlyst pga. dårlig vær 

13-17 mai: Pinseturen, Hersøya og omegn  

11 juni: Tromsøya rundt 

25-26 juni: Breivika/Rebbenesøya med fjellsportgruppa.  

19-21 august: Tåfjordblotet.  

8-9 oktober: Fårikåltur til Gammen 

8-9 oktober: Ferskingtur til Sommarøya ble avlyst siden vi ikke klarte å finne turledere.  

11-13 november: ‘Hei til kvalen’ på Vengsøya 

Styret takker alle som har vært med på å arrangere disse turene.  

 

 

 

Vi hadde færre turer i 2016 enn i 2015, med drøyt 800 turer fra privatnaustene, og i overkant av ca. 

900 turer med klubbåtene. Det lavere antallet turer kan nok skyldes at det var en heller laber 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Jan Feb Mars April Mai Juni Jul Aug Sept Okt Nov Des

Turstatistikken for 2016

Private båter Klubbåter



Årsmelding THPK 2016  side 4 

sommer. Noe kan tilskrives at det manglet registreringsark i gulnaustet i siste halvdel av sesongen, 

selv om en del likevel var flinke å notere her. Det er to markerte topper for klubbåtene: Den første i 

uke 26 er knyttet til Midnight Sun Experience på Sommarøya, og den andre toppen i uke 33 er ved 

Tåfjordblotet. Som i fjor hadde vi torsdagspadling gjennom hele sommeren. Det var ingen 

langtidsleie, og dermed unngikk vi også varmeskader på båtene.  

Styret takker for øvrig for god oppslutning om kryssinga. Dette er et godt verktøy for å styre klubben. 

Det gir oss også viktig informasjon om bruken av klubbåtene, om hvilke båter som er populære.  

 

Torsdagspadlingene: 
Torsdagspadlinga startet opp 14. april og gikk frem til 15. september. Oppslutningen var meget god 
også i år. Vi ser at dette tilbudet benyttes i stor grad av nybegynnere, noe vi setter pris på, men også 
de mer rutinerte padlerene deltar regelmessig og deler gjerne sine erfaringer med andre. Når været 
tillater det går turene gjerne til Grindøya og til Kafeen på sydenden. Et populært turmål!  
Styret takker alle turlederne som velvillig har stilt opp på torsdagene. 
 
 

 
 

Tromsøya rundt – rapport fra TØR-komiteen 
Tromsøya rundt 2016 ble gjennomført etter kjente rutiner. Været var middelmådig, men langt fra 

som i 2015. Det var 22 startende, og alle fullførte. Bernt Bye fikk bestetid med 02:22:01. Sofia 

Henriksson ble beste dame med 3:50:08. Anne Fyhn og Harald Albrigtsen vant doblingklassen med 

2:42:28. Vi nevner også Børge Kvaal som tok turen for 24. gang! 

Honnør og takk til følgebåtmannskap Bo Eide og Knut Sørensen. Takk også til alle som var med på 

arrangementet og sørget for at det kom i stand og ble så godt gjennomført. Som i fjor tok vi tiden 
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selv, redigerte og laget alle resultatlister. Gjøremålsliste, og liste over folka som har jobbet med dette 

ligger på vår dropbox. Takk også til de som tok min oppgave og lot meg padle. 

 

Bernt Bye tok førsteplassen i år. Foto: Bo Eide 

Noen gode råd for neste år: 

 Husk tydelig invitasjon på at dette er en konkurranse på tid, og ikke en vanlig tur 

 Inviter i tide (i fjor 11. juni, for 2017 flytter vi en uke ut, til 17.juni 2017) 

 Tydelig beskjed i forkant om telefonnummer til arrangør og pickup, og prosedyre i tilfelle 

avbrutt løp. Må inn på påmeldingsskjemaet. Trykk opp kort med mobilnummer. 

 Kake til folket når de kommer i land 

 Tidtakerteam på tre stykker, m/en PC med programvare og to kikkerter. 

 Fra Anne Fyhn: 

o Spesiell oppmerksomhet (først opp med diplom) til årets jubilanter 

o 15 –årskrus? 

o Bilde på nettsida av krus/T-skjorte 

 

 

Starten på turklassen. Foto: Bo Eide 
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Fra materialforvalter: 
Padleklubbens materiell skal være et lavkosttilbud til klubbens medlemmer. Klubben har i dag 19 

kajakker, inklusiv en dobling, liggende tilgjengelig for utlån i Klubbnaustet. Båtene er av varierende 

størrelse og utforming og bør tilfredsstille de fleste størrelser, kroppsfasonger og padleambisjoner. 

Båtene er tilpasset det meste av bruksområder med hovedvekt på turbåter. Båtene er av ulik alder 

og en del er preget av langvarig og tøff bruk. I løpet av 2016 ble 4 nye båter kjøpt inn og det samme 

antall ble avhendet.  

I tillegg har klubben 5 gamle eldre Capellaer liggende i Stakkevollan-bassenget. 

Klubben har som mål at den økonomiske «inngangsbilletten» til padlesporten skal være rimelig. Mye 

av utstyret er derfor tiltenkt nybegynnere. I tillegg har klubben diverse sikkerhetsutstyr som vester, 

åreposer, spruttrekk og pumper. Med båtene tilbys også et variert utvalg av årer.  

Båter og utstyr er gjennom en lang sesong utsatt for tøff bruk og jevnlig må det foretas enkle 

reparasjoner og vedlikehold. Det er ikke å komme forbi at en del av skadene skyldes ukyndig bruk og 

manglende kunnskap. Særlig gjelder det brukne ror og senkekjøl som tydeligvis ikke tas opp/inn før 

man går i land. I løpet av året har vi også registrert at utsyr som f.eks. årer har vært lånt uten at 

båtene har vært utleid. Primært skal utstyret lånes ut sammen med båtene.  

Med den etterspørselen og medlemsmassen man har i dag, synes tallet på båter å være 

tilfredsstillende. Klubben har en løpende vurdering av utlånsbehovet og er åpen for innspill og ønsker 

i forbindelse med eventuelle utskiftinger av flåten. Bassengbåtene har et sterkt behov for vedlikehold 

og oppgradering. Dette vil bli prioritert i tiden framover. 

Utover basismateriellet til padling har klubben også en del turutstyr som lavvo og presenninger som 

brukes i forbindelse med fellesturer.  

 

Nynaust for kajakklubben 2016 
Årsmøtet 2015 ga styret anledning til å sette i 

gang arbeidet med å føre opp et nytt naust. 

Ventelisten for kajakkplass var allerede lang, og 

medlemstallet har vært stabilt. Plassene har 

vært godt etterspurt av medlemmene. På 

første styremøte 2016 var vi i gang. Vi lagde 

skisser og kontaktet kommunen.  

 

 

 

Tekst og tegning: H.Bohne 
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Taklegging i Sjølundfjæra. Foto: Harald Bohne 

 

Utdrag fra dagboken: 

Vi antok et tilbud fra Hamco AS for et byggesett.  Trappa som vi hadde tegnet inni naustet ble flyttet 

ut på baksiden og målene ble økt med 20 cm: 6200 x 7200 mm Dette ga oss mer plass inni naustet til 

kajakker. Johan Arnt Wilhelmsen ble engasjert til å grave ut tomta, og Tromsø Betongteam til 

forskaling og støping av platting og mur.  Ingen konkurrerende tilbud ble innhentet.  Så stakk vi ut 

tomta og fikk gravetillatelse og kabelpåvisning.  

Tomta ble gravd i oktober og støpt langt ut i november. Ja, var det ikke blitt desember?  Naustet var 

bestilt til uke 51, men å sette i gang like før jul, ble vi nervøse for. Vi fikk derimot besørget 

grunnmurspapp, isolasjon og tilfylling før jul. Leveringa ble utsatt til 6. januar, og da dagen kom, så 

var det med storm i kasta. Veggelementene flagra i vinden, og det var ikke mulig å sette på plass 

gavlene eller takstolene. Vi utsatte videre oppsett og fikk en ny kranbil 12. januar. Gavlene og 

takstolene kom på plass og avstivet. Så gikk det slag i slag de følgende dagene med undertak, tak, 

takrenner mm til vi returnerte stillasene 16. januar. Naustet var nå lukket. Så kom 28. januar og 

dermed var raftekasser og hjørnekasser mm. ferdig, og himlingsarbeid igangsatt, og naustet så godt 

som ferdig utvendig. Litt justering utomhus, før vi den 30. januar fortsatte innvendig med himling og 

dobling av innvendige vegger, isolering mm. Parallelt de siste dagene er det avtalt med el-installatør 

og påbegynt el-installasjon. I går 31. januar avsluttet vi en periode med intens dugnadsinnsats - 8 

mann - med å lukke loftsrommet med asfaltplater og isolasjon. Snart klart for paneling på loft. 

Himling nede ferdig. Det er klart for montering av kajakkstativer, men porten er ikke satt på hengsler, 

og det er ikke montert kodelås og elektrisk lås. Følges opp. 
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Nynaustet på plass. Foto: Harald Bohne 

Det er blitt flere hundre dugnadsstimer. Innkalling til dugnad via meldingstjeneste på nett har gått 

greit. Dugnadsslaver: Alf Furu, Gunnar Noer, Steinar Johanssen, Jan Thomas Schwenke, Bent 

Svinnung, Børge Kvaal, Bernt Bye, Per Olav Aslaksen, Leif Lillevoll, Gudmund Sundliseter, Tor 

Johansen, Trond Lorentssen, Bo Eide, June Malnes og Ole Malnes, Johnny Søtvik, Eivind Smeland, 

Bernd Krupka (og det kan hende jeg har glemt noen). Alle har deltatt i dugnadene med liv og lyst, fra 

noen timer inntil dager i trekk. 

Arbeidet fortsetter nå med innvendige arbeider og innredning. Innredningsgruppa v/ Ved June, 

Magnhild og Birgit er i full gang med detaljplanlegging av innredninga av loftet.  

Tromsø 30. jan. 2017 

   Prosjektleder Harald Bohne 

 

Klubbmøter  
Vi har hatt ett klubbmøte om Ea på Grindøya og om bygginga av nynaustet, og ett foredrag v/Mario 

Acquarone om silda og kvalen i forbindelse med ‘hei til kvalen’-turen. 

 

Årsfesten 
Vi har ikke holdt årsfest i år, men satser på innflyttingsfest isteden.  

 

Fra bassengtreninga  
Høsten 2016 ble vi truet med utkastelse av Tromsø Kommune, da flere fliser langs bassengkanten var 
blitt ødelagt, og ett barn hadde skadet seg på en av dem. Beskjeden kom indirekte via Monica Bryn, 
som hadde fått informasjon om saken fra Trulle. Kommunen mente at det var padlerne som hadde 
forårsaket disse skadene. Vi tok da initiativ til et fellesmøte mellom brukerne (THPK, Trulle, 
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vannpologruppa, AWP og N.T ung) og kommunen for å få oppklarning i dette. En representant for 
kommunen og vaktmesteren i Stakkevollhallen møtte oss og vi gikk igjennom årsaker og løsninger og 
kom da fram til følgende pålegg: 
 

 Før vi starter opp treningen og etter at treningen er over skal det sjekkes at ingen fliser er 
skadet (dette i tilfelle det er andre som har skadet flisene). Hvis vi ser skader, så gir vi 
umiddelbart tilbakemelding til kommunen v/driftsansvarlig i hallen. 

 Kommunen kjøper inn en sort gummimatte som skal brukes på bassengkanten når vi setter 
ut og tar inn en kajakkene. 

 Kajakkene skal entres ved at de legges i vannet langs bassengkanten. Tilsvarende går vi ut av 
dem mens de ligger i vannet. Det er ikke lov å sette seg i kajakken mens den ligger på 
bassengkanten, siden dette skaper en punktbelastning som kan skade flisene. 

 Vi må passe på å ikke skade de hvite bølgebryterne på enden av den ene kortsiden på 
bassenget. Disse tåler svært lite. 

 Vi har demontert senkekjølen på en kajakk som kan ha vært medvirkende til skaden. 

 
I en periode i høst hvor vi ikke fikk bruke bassenget, mistet vi også tiden vi hadde på 
torsdagskveldene, men etter en rekke telefoner til Tromsø kommune klarte naustansvarlig å få 
tilbake treningstidene på torsdagene igjen, og vi har også tid på fredagene. THPK står nå som direkte 
leietager mot kommunen, sammen med Trulle. 
 
På møtet ble det nevnt av representanten fra Tromsø Kommune at de ikke vet hva som skjer med 
bassenget på Stakkevollan etter at Badelandet åpner. Vi går uvisse tider i møte, men uansett får vi 
bruke bassenget i Stakkevollhallen ut 2017. 
 

Statusrapport fra Naustansvarlig 
I høst gjorde vi en omfordeling av naustplassene etter ønske fra flere medlemmer. Kajakker som 
sjelden og aldri var i bruk, ble lagt på rad sju i Rødnaustet (øverste rad). Disse plassene er stort sett 
bare egnet til langtidslagring. De mer aktive som hadde båtene på uhøvelige plasser, og som sto på 
venteliste for plassbytte internt, fikk tilbud om bedre plasser. De som er lagt på øverste rad vil bli 
prioritert til bedre plasser når de blir mer aktive igjen. 
 
I 2016 startet vi bygging av nytt naust, og hovedårsaken til dette var at vi hadde 34 stykker på 
venteliste for ny naustplass. Det er to forskjellige ventelister i klubben; en for de som har plass høyt 
oppe og som ønsker seg plass lenger nede, og en for de som vil inn for første gang. Vi fordeler nå de 
nye plassene slik at de nederste radene fortrinnsvis gis til damene, og plassene høyere opp gis til 
mannfolka. Dette betyr at vi nå har avviklet ventelista for internt plassbytte, og vi vil ha ledig 
kapasitet i forhold til nye som vil ha naustplass i klubben. 

 

Gammen 
Noe større vedlikehold har ikke vært nødvendig i år. Unn Sørum sørget for at klubben fikk overta en 
god slump kull da foreldrene hennes ryddet opp hjemme (sikkert 200-300 kg). Hurra for henne! Bernt 
og jeg var og hentet kullet tidlig på sommeren. Litt har vi tatt med til Gammen, men mesteparten 
ligger fortsatt i det gamle nynaustet i passe store kolli til transport i kajakk. 
  
Ellers var det en gjeng med franske turister på et pakkeopplegg som hadde ligget der i flere dager en 
gang i juni. Gammen var også ett av turmålene til ti-på-skjæret i 2016. 
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I 2017 må vi kjøpe nye bend til den største ovnen. Alt som ikke er rustfritt tæres fort opp der ute. Vi 
har så smått begynt å speide etter nye ovner også. De som er der, er fortsatt brukbare, men de har 
ikke veldig lenge igjen. 

 

Nettsida, sosiale medier 
Vi bruker forskjellige kanaler: Facebook er mye brukt og godt egnet både til å legge ut arrangementer 

og til å legge ut bilder i etterkant. Pr. februar 2017 har vi 1037 medlemmer på denne gruppa, og vi er 

det største nettsamfunnet i Tromsø på kajakkpadling. Bent Svinnung har hatt hovedansvaret med å 

legge ut arrangementer i regi av styret på Facebook. Gunnar og Bent står som administrator for 

gruppa.   

Vi har nå fått byttet adresse på klubbens nettsider til tromsohavpadleklubb.com. Denne beskriver 

forhold av mer varig karakter som berører klubben, og brukes til å gi mer utfyllende info om turer og 

arrangementer etc. Vi har nå passert 80.000 treff på denne siden, og det vært en liten økning i treff i 

2016 i forhold til 2015. Stort sett så blir innlegg her produsert av klubbens formann, men hvis det er 

noen som har lyst til å bidra med artikler, bilder eller annet stoff, så send inn til 

post.tromsohavpadleklubb@gmail.com 

For øvrig bruker vi Styreweb til medlemshåndtering og til å sende ut e-post og SMS meldinger som et 

supplement til Facebook og nettsida.  

 

Revisjonsrapport: 
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Årsregnskap 2016 
 

ÅRSREGNSKAP FOR THPK FOR 2016 

Eiendeler       

Konto  Inngående Balanse   Bevegelse   Utgående balanse  

1100 Naust 1 rødt                           5 000                         -                          5 000  

1200 Naust 2 gult                         59 322               -5 000                        54 322  

1201 Ny naustet                       135 500             -10 000                      125 500  

1210 Naust 2016                                    -            265 609                      265 609  

1250 Klubbkajakker og utstyr                         56 395              34 972                        91 367  

1920 Bank Kontingenter                         36 262               -3 098                        33 163  

1921 Bank Særvilkår                    1 122 544           -174 782                      947 762  

        

Gjeld  Inngående Balanse   Bevegelse   Utgående balanse  

2400 Leverandørgjeld                        -11 343              11 343                                   -  

2960 Depositum naust                      -156 800               -3 000                     -159 800  

        

Egenkapital  Inngående Balanse   Bevegelse   Utgående balanse  

2000 Egenkapital                    1 230 280              16 985                   1 247 265  

Årets overskudd                                    -            115 658                      115 658  

        

Inntekter  Bevegelse   Budsjett i år    

3200 Kontingent medlemmer                       172 260            165 000    

3410 Tilskudd                           1 266                1 500    

3950 Naustleie                         58 100              55 000    

3960 Leieinntekt kajakker                         40 409              45 000    

8040 Renteinntekter                           4 890                5 000    

        

        

Kostnader  Bevegelse   Budsjett i år    

4011 Fellesturer                         12 766              10 000    

4310 Klubbarrangementer                           4 544      

6010 Vedlikehold gamle naust                           3 720              15 000    

6020 Klubbutstyr                         15 869              10 000    

6040 Vedlikehold utleiekajakker                           1 499              25 000    

6060 Vedlikehold gammen                                    -                5 000    

6100 Årsfest                                    -              15 000    

6300 Leie naust sjølund                           5 000              10 000    

6340 Strøm klubblokale                           5 232                5 000    

6360 Renovasjon                         15 643              20 000    

6400 Tromsøya Rundt                           6 570              15 000    

6940 Porto, admin, IKT                         16 390              20 000    

7500 Forsikring                           7 532              10 000    

7610 Møter og lignende                           5 930              17 000    

7770 Bank- og kortgebyr                           3 366                5 000    

7790 Eiendomsskatt                           2 204                5 000    
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7810 Ordinær avskrivning                         55 000              50 000    

        

Resultat  Bevegelse   Budsjett i år    

Årets resultat                       115 658              34 500    
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Budsjett for 2016 
 

Konto  Beløp       

Inntekter         

3200 Kontingent medlemmer        165 000        

3410 Tilskudd           1 500        

3950 Naustleie         65 000   

3960 Leieinntekt kajakker         45 000        

Sum inntekter     276 500        

Utgifter         

4011 Fellesturer         10 000        

6010 Vedlikehold gamle naust          15 000        

6020 Klubbutstyr         10 000        

6040 Vedlikehold utleiekajakker         25 000        

6060 Vedlikehold gammen           5 000        

6100 Årsfest         15 000        

6300 Leie tomt sjølund          10 000        

6340 Strøm klubblokale           5 000        

6360 Renovasjon         20 000        

6400 Tromsøya Rundt         15 000        

6940 Porto, admin, IKT         20 000        

6950 Div kurs NPF 15 000    

7500 Forsikring         10 000        

7610 Møter og lignende         17 000        

7770 Bank- og kortgebyr           5 000        

7790 Eiendomsskatt           5 000        

7810 Ordinær avskrivning         60 000   

8040 Renteinntekter           5 000        

Sum utgifter      267 000        

Budsjettert overskudd       9500        

          

Besluttede investeringer 65000 

Nye 

kajakker     

Planlagt investering xxx 

Nytt 

naust     
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https://thpk.portal.styreweb.com/secure/Accounting/JournalBudgetEdit.aspx?AccountPk=742&FiscalYearPk=4872
https://thpk.portal.styreweb.com/secure/Accounting/JournalBudgetEdit.aspx?AccountPk=69&FiscalYearPk=4872
https://thpk.portal.styreweb.com/secure/Accounting/JournalBudgetEdit.aspx?AccountPk=37&FiscalYearPk=4872
https://thpk.portal.styreweb.com/secure/Accounting/JournalBudgetEdit.aspx?AccountPk=398&FiscalYearPk=4872
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https://thpk.portal.styreweb.com/secure/Accounting/JournalBudgetEdit.aspx?AccountPk=564&FiscalYearPk=4872
https://thpk.portal.styreweb.com/secure/Accounting/JournalBudgetEdit.aspx?AccountPk=53&FiscalYearPk=4872
https://thpk.portal.styreweb.com/secure/Accounting/JournalBudgetEdit.aspx?AccountPk=59&FiscalYearPk=4872
https://thpk.portal.styreweb.com/secure/Accounting/JournalBudgetEdit.aspx?AccountPk=60&FiscalYearPk=4872
https://thpk.portal.styreweb.com/secure/Accounting/JournalBudgetEdit.aspx?AccountPk=61&FiscalYearPk=4872
https://thpk.portal.styreweb.com/secure/Accounting/JournalBudgetEdit.aspx?AccountPk=19&FiscalYearPk=4872
https://thpk.portal.styreweb.com/secure/Accounting/JournalBudgetEdit.aspx?AccountPk=62&FiscalYearPk=4872
https://thpk.portal.styreweb.com/secure/Accounting/JournalBudgetEdit.aspx?AccountPk=4&FiscalYearPk=4872
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Innkomne forslag til årsmøtet: 
 

Sak 1: Innmelding av klubben i Norges Padleforbund / NIF: 
Styret stiller med dette forslag til årsmøtet om å melde klubben inn i Norges Padleforbund. Hvis vi 

velger å melde oss inn, så forutsetter dette at vi gjør endringer i klubbens vedtekter:  

Dette dreier seg om  

1. Vi må vedta å følge NIF sin lov som overordnet THPK sine vedtekter 

2. Klubbens formålsparagraf må harmoneres mot NIF sin lov 

3. Vi kan ikke ha en nedre aldersgrense for medlemskap 

4. Vi må ha en styresammensetning med en leder og en nestleder, samt fire styremedlemmer. 

I tillegg en valgkomite med en leder, to medlemmer og en vara, og to revisorer 

5. Ved oppløsning eller utmelding av NIF tilfaller det av klubbens midler som det er gitt offentlig 

støtte til, til NIF 

 

Bakgrunn for forslaget, tidligere publisert på klubbens hjemmesider: 
 

Skal THPK gå inn i NPF ? 

Opp igjennom årene så har det vært mange slag i klubben om hvorvidt vi skal ha et forhold til Norges 
padleforbund (NPF) eller ikke. Nå er det igjen på tide å ta opp dette temaet.  

NPF er et særforbund av Norges idrettsforbund (NIF). Så langt har motstanderne mot medlemskap 
vunnet, og motargumentene har stort sett gått på følgende: 

1. Angående kursing i klubben, så har vi kommersielle aktører som Alfa fritid, Bjørns kajakk og 
Johnny & Lone. Vi har med andre ord ikke behov for å utdanne egne instruktører gjennom 
NPF. 

2. Hva med å holde fokus på det vi er interessert i, nemlig turpadling, istedenfor å bruke tida på 
organisatoriske spørsmål i NIF/NPF. 

3. Vi er ingen sportsklubb, – vi hører heller sammen med DNT enn med NIF 
4. Hvis klubben melder seg ut av NIF eller vi blir oppløst, så tilfaller klubbens midler NIF, og ikke 

det vi nå har bestemt. 
5. Må vi betale kontingent og avgifter til NPF? 
6. Må vi gjøre om på alle naust så de blir tilgjengelige for funksjonshemmede? 
7. Hva med de som ikke vil la seg belære av søringene i NPF. Er de noe verdt, eller skal all 

turledelse i framtiden forbeholdes de som gått på kursene? 

Det er nå noen år siden sist vi hadde en årsmøtediskusjon på dette, og mye har skjedd siden. 
Argumentene imot ikke er like relevante lenger, og det blir stadig sterkere incentiver for å gå inn. Vi 
har fått mer kunnskap om forbundet gjennom kontakt med andre sammenliknbare klubber. Sist men 
ikke minst har vi fått mange signaler fra egne medlemmer om at det nå er på tide med en ny 
vurdering av forholdet til NPF. 

  

https://tromsohavpadleklubb.com/2017/01/22/skal-thpk-ga-inn-i-npf/
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Men hva har så endret seg siden sist? 

1. NPF har fått mye mer fokus på turpadling, og de tilbyr flere kurs som er godt egnet for 
havpadlere. Disse kursene er ikke bare ment for de som vil drive instruksjon, de er også 
interessante for vanlige padlere som vil utvikle seg videre. Imidlertid må man være medlem i 
NPF for å gå de mest avanserte kursene. Det er også betydelige ressurser i NPF i forhold til 
kurs- og foredragsholdere som vi kan trekke veksler på i klubben. 

2. I motsetning til hva vi tidligere har trodd, så er det lite merbelastning for klubben og styret å 
være medlem i NPF. Det er forbundsting hvert andre år, og vi vil sannsynligvis være 
berettiget til to eller tre delegater. Vi beholder vår egen nettside. Det stilles en del formelle 
krav ift. sammensetning av styret og til medlemshåndtering, men dette er allerede oppfylt. Vi 
vil sannsynligvis måtte gå over til NIF sin medlemshåndtering, men dette er ikke nødvendigvis 
noen ulempe. 

3. Vi har tidligere vært bekymret for press for å følge NIF sine satsingsområder, men dette ser 
ikke ut til å være særlig relevant. Vårt primære satsingsområde vil alltid være turpadling, og 
dette er helt uproblematisk fra padleforbundet sin side. 

4. I forhold til punkt 4 over, så er dette mest relevant ved utmelding fra NIF, men hele teksten 
lyder som følger:  

Ved utmelding eller tap av medlemskap tilfaller idrettslagets eiendeler NIF eller formål 
godkjent av Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir fullmakt hvis det er ytet offentlig 
støtte/spillemidler til disse eiendeler.  

Vi har til nå ikke mottatt støtte til noen av de eiendelene som vi har, og dermed er ikke dette 
relevant i forhold til det vi har av bygningsmasse, båter og utstyr. 

5. Det er ingen kontingent eller annen økonomisk belastning for klubben å være med, tvert 
imot kan vi vente noe støtte, i størrelsesorden noen tusen pr. år, uten at dette betyr så mye 
for klubben. Hvis vi skulle få behov, så er det gode muligheter for å søke ytterligere støtte via 
NIF. 

6. Hvis vi skal bygge nybygg, og søker støtte til dette fra f.eks tippemidler eller liknende, så må 
disse bygges med s.k. universell adgang, dvs. de må tilpasses funsksjonshemmede. Vi trenger 
ikke å gjøre endringer på eksisterende bygningsmasse eller på nybygg hvis vi bygger for egen 
regning. 

7. Det er opp til oss selv å velge hvilke vi bruker som ansvarshavende i framtida. Her forventer 
vi ingen endring i dagens praksis, utover at vi får en generell heving av kompetansen i 
klubben, og at vi får enda flere som kan bidra.  

8. Som medlem i NIF står vi mye sterkere i forholdet til kommunen. Hittil har vi f.eks alltid hatt 
bassenget igjennom Trulle, siden de er med i NIF. I fjor var det på nippet at vi ble kastet ut av 
hallen uten at vi i det hele tatt ble informert på forhånd. Med tanke på planene for 
svømmehaller i Tromsø er det viktig å ha en sterk posisjon i forhold til kommunen. 

9. Vi må ha vedtektsendringer på aldersbegrensningen som nå er på 12 år, -denne må fjernes. 
Vi kan likevel opprettholde kravet om at de unge skal være i lag med en myndig ledsager, og 
dermed så får dette liten praktisk betydning. 

Vi har hatt en behandling av spørsmålet om medlemskap i NPF i styret, og utfra det som er nevnt 
ovenfor så mener vi at det nå er sterkere argumenter for medlemskap i NPF enn det er imot. Styret 
fremmer derfor forslag til årsmøtet om at THPK melder seg inn i NPF. Siden dette er et spørsmål som 
vi vet vil engasjere mange, så velger vi å informere tidlig, så vi kan få en saklig debatt i forkant og på 
årsmøtet før et eventuelt vedtak fattes. 

Tromsø, januar 2017 

Styret i THPK 
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Sak 1a: Norges Idrettsforbund sin lov : 
 
Som medlem i Norges Idrettsforbund så forplikter klubben seg til å følge lovnormen (et minimumsett 
av lover) i Norges idrettsforbund. Styret i THPK foreslår derfor at følgende tas inn i klubbens 
vedtekter: 
 
TROMSØ HAVPADLEKLUBB, stiftet i 1983, heretter betegnet THPK: 
 
§ 1 Formål:  

1. THPK sitt formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og 
paralympiske komité (NIF).  

 
2. Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal 

bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.  
 
§ 2 Organisasjon  

1. THPK er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. 
 

2. THPK er medlem av Norges Padleforbund 
 

3. THPK er medlem av NIF gjennom Tromsø Idrettskrets, hører hjemme i Tromsø kommune, og 
er medlem av Tromsø Idrettsråd.  

 
4. THPK skal følge NIFs og tilsluttede organisasjonsledds regelverk og vedtak. NIFs lov gjelder 

for Idrettslaget uavhengig av hva som måtte stå i Idrettslagets egen lov. 

 

Sak 1b: For å unngå konflikt med NIF sine lover må enkelte av 

klubbens vedtekter endres: 
For lesbarhet så er endringene i teksten markert med gult. 

1b-1. THPK sin formålsparagraf: 
Den nåværende formålsparagrafen lyder som følger: 
§1: Tromsø Havpadleklubb er en frittstående og selveiende organisasjon. Klubben har som formål å 
skape kontakt mellom padleinteresserte og å virke for deres interesser. Klubben vil søke å fremme en 
padlesport med vekt på sikkerhet og vern om miljøet på og ved sjøen. 
 
THPK sin formålsparagraf foreslås endret til: 
§3: Tromsø Havpadleklubb har som formål å drive turpadling, og å virke for medlemmenes interesser 
knyttet til padling i Tromsø-området. Klubben skal legge til rette for medlemmene ved å stille til 
rådighet klubb-båter og materiell, og den skal tilby naustplass til egne medlemmer i så langt det er 
kapasitet. Klubben skal fremme padlesport med vekt på sikkerhet og vern om miljøet på og ved 
sjøen. 
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Sak 1b-2: Endring av §2 om medlemmer: 
Den nåværende teksten er som følger: 
§2: Alle som har fylt 12 år kan bli medlemmer av klubben. Medlemmer under 16 år skal være 
sammen med myndig ledsager som er medlem i klubben, når de padler eller leier båt i regi av 
klubben. For å ha stemmerett, må man ha vært medlem i minst en måned, og ikke skylde klubben 
kontingent. 
 
Paragrafen foreslås endret til:  
§4: Alle som mestrer egenredning og kameratredning kan bli medlem av klubben. Medlemmer under 
16 år skal være sammen med myndig ledsager som er medlem i klubben når de padler eller leier båt i 
regi av klubben. For å ha stemmerett, må man ha vært medlem i minst en måned, og ikke skylde 
klubben kontingent. 
 

Sak 1b-3: §3 Årsmøtet 
Siste avsnitt er nå som følger: 
§3, siste avsnitt: Årsmøtet velger styre på seks medlemmer for ett eller fortrinnsvis to år, ett 
varamedlem for ett år, valgkomité for et år og revisor for ett eller fortrinnsvis to år. Kontinuitet i 
styret ivaretas av valgkomiteen. Styret konstituerer seg selv, men leder og kasserer velges separat på 
årsmøtet. Valg foregår skriftlig. Vedtektsendringer finner sted på årsmøtet, med minst 2/3 flertall. 
 
Foreslås endret til: 
§5, siste avsnitt: Årsmøtet velger leder og nestleder samt fire styremedlemmer, for ett eller 
fortrinnsvis to år, og ett varamedlem for ett år. I tillegg en valgkomité bestående av en leder, to 
medlemmer og ett varamedlem, for ett år og to revisorer for ett eller fortrinnsvis to år. Kontinuitet i 
styret ivaretas av valgkomiteen. Styret konstituerer seg selv, men leder og nestleder velges separat 
på årsmøtet. Valg foregår skriftlig. Vedtektsendringer finner sted på årsmøtet, med minst 2/3 flertall. 
 

Sak 1b-4: §10 Oppløsning eller utmelding av NIF 
§10 lyder nå som følger: 
Oppløsning av klubben kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 
2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje, må 
vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. I tilfelle oppløsning av klubben, skal dens midler overføres til 
NSSR (Norsk selskap til skipbrudnes redning). 
 
Siste setning må modifiseres i forhold til NIF sin lov, kapittel 10.2 som sier følgende: Ved utmelding 
eller tap av medlemskap tilfaller idrettslagets eiendeler NIF eller formål godkjent av Idrettsstyret eller 
den Idrettsstyret gir fullmakt hvis det er ytet offentlig støtte/spillemidler til disse eiendeler. 
 
§10 foreslås endret til: 
§12 Utmelding av NIF eller oppløsning av klubben: 
Oppløsning av klubben kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 
2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje, må 
vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. I tilfelle oppløsning av klubben, skal dens midler som ikke er 
omfattet av NIF sin lov 10-2 overføres til NSSR (Norsk selskap til skipbrudnes redning). 


