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ANSVAR OG MYNDIGHET 
Kongsberg padleklubbs organisasjon er beskrevet i klubbens vedtekter. 
Styret i Kongsberg Padleklubb er ansvarlig for den formelle driften av klubben, herunder å utarbeide og 
vedlikeholde klubbens HMS dokumenter, samt å gjøre disse tilgjengelige for klubbens medlemmer. 
Styrets sammensetning går fram av klubbens internettsider. 
 
Styret i Kongsberg Padleklubb skal revidere og oppdatere dette HMS dokumentet minimum en gang hvert 
år, for å sikre at det er oppdatert, er relevant for aktiviteten, og sikrer at målene som er satt for dokumentet 
oppfylles. 
 
DEFINISJONER 
Kongsberg Padleklubb - KPK 
KPK består av betalende medlemmer, hoved- eller familiemedlemmer, i klubbens medlemsregister 
 
Klubbens internettsider 
http://www.kongsberg-padleklubb.net/ 
Denne HMS-dokumentasjonen ligger under fanen HMS på klubbens nettsider. 
 
Styre 
Velges av årsmøte. 
Styrets sammensetning fremgår av referat fra siste årsmøte, og holdes oppdatert på klubbens internettsider. 
 
Terminliste 
Liste over KPKs offisielle klubbturer, arrangementer og kurs. Terminliste kan inneholde følgende 
informasjon: 
- Sted og dato for tur 
- Informasjon om turens innhold og forventet vanskelighetsgrad 
- Turleder, Kursleder eller Kontaktperson 
Terminliste kan også inneholde oversikt over arrangement utenfor klubbens regi. 
 
Klubbtur / klubbarrangement 
Offisielle klubbturer/arrangementer fremgår av KPKs terminliste på klubbens internettsider. 
Klubbtur/arrangement kan inneholde ingen, en eller flere KPK padleturer. 
Klubbtur/arrangement skal ha en definert turleder (ansvarlig). 
 
Alle andre turer der medlemmer i KPK deltar, foregår på privat initiativ eller de inngår i annen organisasjons 
ansvar (eksempler er private venneturer, festivaler; Extremsportveko, Sjoa Elvepadlefestival, Arctic Sea 
Kayak Race, etc.). 
Slike turer eller arrangementer er ikke å regne som klubbtur/klubbarrangement. 
 
KPK padletur 
En spesifikk padletur som foretas under en klubbtur/klubbarrangement, fra et definert startpunkt til et 
sluttpunkt, som innebærer ferdsel i elv, eller på innsjø eller hav. 
 
Padling i klubbregi 
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Aktivitet som er planlagt gjennom klubbens organisasjon og lagt ut på klubbens terminliste, eller kunngjøres 
ved spesiell invitasjon. Herunder ligger også faste padledager. 
 
Turleder 
Turleder organiserer en klubbtur/klubbarrangement. 
Turleder skal dokumentere en HMS-vurdering for turen/kurset/arrangementet, som skal gjennomføres 
innenfor rammene gitt i klubbens HMS-system. 
Turleder er utnevnt av Styret eller annen person som av styret er gitt myndighet til å utnevne turleder. 
 
Padlegruppeleder 
Leder for en begrenset gruppe på KPK padletur. 
Gruppeleder for KPK padleturer er utnevnt av Styret eller annen person som av forannevnte er gitt 
myndighet til å utnevne padlegruppeleder. 
 
Materialforvalter Flattvann 
Velges på årsmøtet. 
Forvalter klubbens flatvanns- og havmateriell. 
 
Materialforvalter elv 
Velges på årsmøtet. 
Forvalter klubbens elvemateriell. 
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