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INSTRUKS FOR PADLEGRUPPELEDER

FORMÅL
Denne instruksen er utarbeidet som en del av HMS planen for Kongsberg Padleklubb, og må leses i 
sammenheng med denne og alle dens vedlegg. I tilfeller der det finnes motsetninger gjelder de 
strengeste retningslinjene.
Følgende instruks har som formål å skissere hvilke arbeidsoppgaver og myndigheter en 
padlegruppeleder har under under leding av normale aktiviteter (padletur) i Kongsberg Padleklubb.

Gruppelederens oppgaver vil kunne variere avhengig av aktivitetens natur, men denne instruksen 
danner en basis for hva som normalt forventes av en padlegruppeleder.

ARBEIDSINSTRUKS
En padlegruppeleder i Kongsberg Padleklubb har følgende hovedarbeidsoppgaver:

1) Sørge for at padletur utføres i samsvar med HMS dokumenter for Kongsberg Padleklubb, og 
eventuelle andre retningslinjer som gjøres gjeldende.

2) Konkret oppfølging under padletur:
1. Påse at gruppen er definert, at alle deltakerne er kjent med gruppens sammensetning og 

hvem som er gruppens leder.
2. Påse at alt nødvendig utstyr (avhengig av aktivitet) er medbrakt.
3. Påse, etter beste evne, at gruppen er skikket til å utføre de forestående aktivitetene.
4. Ta initiativ til samling for orientering om den forestående aktiviteten før den iverksettes, 

samt underveis om nødvendig.
5. Avvise person(er) dersom gruppens sammensetning i forhold til aktiviteten tilsier dette. 
6. Avvise person(er) som er uskikket til å delta eller mangler utstyr til å gjennomføre den

aktuelle aktiviteten.
7. Avvise person(er) dersom de ikke innretter seg etter klubbens retningslinjer, andre 

retningslinjer gjeldende for den aktuelle aktiviteten, eller gruppelederens instrukser.
8. Påse at eventuelle uønskede hendelser eller avvik fra retningslinjer rapporteres til styret i

Kongsberg Padleklubb.

3) En padlegruppeleder har myndighet til å avvise en eller flere personer fra å delta på klubbens 
aktivitet.

4) En padlegruppeleder har myndighet og plikt til å avlyse eller stanse pågående aktivitet i 
klubbregi, dersom han/hun mener denne aktiviteten ikke kan gjennomføres forsvarlig og i tråd med 
gjeldende retningslinjer.
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