
8. til 10 mai: Padlehelg på Kongsberg! 
Det er på Kongsberg det skjer denne helga, vi inviterer både til 
breddesamling og til teknikkurs. 
 
Breddesamling 
Ei artig padlehelg med mye padling, god stemning og veldig god hjelp og støtte. 
 

 
Vi gjenoppliver “Youngboaters”-metodikken: De som kan mye lærer opp de som kan litt 
mindre som hjelper de som trenger mest. Vi legger opp til to dager i Grettefoss, og deler 
dagene inn i økter. Dermed får alle både padle og hvile.  
 
 
Erfaringene med denne type samlinger er gode, her har 
mange nye og uerfarne lært veldig mye på ei helg. Og 
ikke minst – vi har hatt mange gode opplevelser og 
mye godt samhold! 
 
Målgrupper 

1. Alle som har lyst å bli bedre å padle 
2. Erfarne som ønsker å få coaching på freestyle 
3. Utøvere som ønsker å jobbe med 

trenerkompetansen 
 
Ressurspersoner på samlingen blir 

• Dennis Newton, Sweetwater coaching. Han 
trener blant andre Clare O’Hara, britisk 
verdensmester i freestyle, og har vært her flere 
ganger tidligere. 

• Kjell Konradsen, NPFs flattvannstrener og 
nøkkelperson i trenerutvikling på elv/freestyle 

• Sindre, Halvor og Oddbjørn, nå senior 
freestylepadlere som skal jobbe både som 
utøvere og trenere på samlingen. 

 
Baser deg på overnatting i telt. 
 
Påmelding her, eller se 
http://www.vaattkort.no/Event/Dicipline/1 

http://www.vaattkort.no/Event/Booking/1286
http://www.vaattkort.no/Event/Dicipline/1


Teknikkurs 
 

 
 
Teknikkurset er trening på detaljer, på enkel elv. Fokuset er å lære, ikke å overleve, og da må 
det være forhold som er lette å håndtere. 
 
Kurset er både kvalifiserende i Våttkortstigen og et 
nyttig kurs med mye god veiledning. 
 
NPFs hovedmål for kurset er:  
Deltakeren får en grundig gjennomgang av grenens 
tekniske ferdigheter, både med hensyn til teknikk og 
sikkerhet. Etter endt kurs kan deltakeren utføre god 
teknikk i rolige omgivelser. 
 
 
Kursholder og veileder på kurset er Dag Sandvik, en av 
landets mest erfarne brattpadlere.  
 
Baser deg på overnatting i telt. 
 
 
Påmelding her, eller se 
http://www.vaattkort.no/Event/Dicipline/1 
 
 

http://www.vaattkort.no/Event/Booking/1286
http://www.vaattkort.no/Event/Dicipline/1

