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Erfaring fra samarbeid i Paraseiling og Parapadling

til Forum for flerkulturelt friluftsliv

https://www.okk.org/


Hedda Sørensen

• ansatt i Norges Seilforbund (NSF)

• ansvar for paraseiling

• ergoterapeut

• Vindskift (frivillig org)

Stein Hagen

• Aktivitetskonsulent 
Oslo kajakklubb

• Barn/unge

• Inkludering

• Parapadling

Erfaringer med paraidrett

https://www.padling.no/parapadling/

Paraidrett brukes i dagligtalen i Norges idrettsforbund (NIF) som overordnet betegnelse for fagfeltet, i stedet 
for «idrett for mennesker med funksjonsnedsettelse».



LARS AKTIV SOMMER – årlig arrangement
Aktivitetsdag 14. august

• LARS – Landsforeningen for ryggmargsskadde

• 80 deltakere, inkl. familie og nettverk

• Trenere: KNS: 23 trenere  OKK: 14 trenere 

• 3 aktiviteter – båttur, seiling, padling

• Markedsføring – mange kanaler (LARS, NPF, OIK)

• Mingling og møteplass

• Momentum – Vanncamp UNG - hele dagen på OKK

Resultat: 

• Nye medlemmer

• Nye kontakter – ny inspirasjon

• Videre samarbeid og utvikling

• Temadager

• Felles arrangement 2022



Erfaringsutveksling – suksess og utfordringer
Nøkler til suksess

• fast prosjektleder i klubb – lengre perspektiv

• åpen og imøtekommende, kjente ansikter 

• buddy, bygge relasjoner, skape trygghet 

• tett samarbeid med parautøver-organisasjoner

• samarbeid paraidrett på tvers

• tett oppfølging (tilstedeværelse, samtaler, vise interesse)

• fast ukentlig aktivitetstilbud

• lavterskeltilbud = mestring

• sosialt klubbmiljø – årshjul for aktiviteter

• parautøverne er ambassadører for nye medlemmer

• redusert pris medlemskap/treningsavgift

• kursing av trenere /aktivitetsledere i tilrettelegging

Utfordringer

• åpen helg – engangstiltak

• støttemedlemmer og dørstokkmila

• ressurser til personlig assistanse (BPA, frivillig

• sikkerhet på sjøen krever ekstra 
trenere/aktivitetsledere

• motivere nye trenere/aktivitetsledere
• lønn
• frivillighet / dugnad

• tidlig årsplanlegging og søknad om midler



Spørsmål og deling av erfaringer



Klippet fra 
HANDIKAPNYTT.NO

https://www.handikapnytt.no/


Mer informasjon

https://www.okk.org/2021/09/vellykket-parapadling-i-oslo-kajakklubb

Artikkel i Handikapnytt om parapadling 14 aug 2021 (handikapnytt.no)

Norges padleforbund – parapadling (padling.no)

LARS – Landsforeningen for ryggmargsskadde (lars.no)

Inkluderingsveileder – Barrierefri fritid (ungefunksjonshemmede.no)

https://ungefunksjonshemmede.no/ressurser/publikasjoner/barrierefri-fritid-2021/

Unge funksjonshemmede har 38 medlemsorganisasjoner. Til sammen representerer 
disse over 25 000 personer.

https://ungefunksjonshemmede.no/omungefunksjonshemmede/vare-medlemsorganisasjoner/

https://www.padling.no/parapadling/

https://www.okk.org/2021/09/vellykket-parapadling-i-oslo-kajakklubb/
http://www.okk.org/V5/wp-content/uploads/2021/09/Artikkel-Handicapnytt-om-parapadling-i-OKK.pdf
https://www.padling.no/parapadling/
https://www.lars.no/
https://ungefunksjonshemmede.no/ressurser/publikasjoner/barrierefri-fritid-2021/
https://ungefunksjonshemmede.no/ressurser/publikasjoner/barrierefri-fritid-2021/
https://ungefunksjonshemmede.no/omungefunksjonshemmede/vare-medlemsorganisasjoner/


Overordnet strategi 
– legge et fundament som er solid og bærekraftig, kontinuitet, der flere deltar/bidrar over tid.

• Tjenesteutvikling

• Hva skal vi tilby til hvem

• Invitere inn til intervju av potensielle personer i målgruppen: hva vil målgruppen ha? 

• Spør de som er med, hva vil dere gjøre, delta i integrerte aktiviteter og delta i egne spesielle aktiviteter.

• RESULTAT: Aktivitetskalender / Årshjul

• Rekruttering

• Strategi for Hvem, hvor, antall, hvordan beholde de vi har fått med

• RESULTAT: Liste over samarbeidspartnere / Action list 

• Markedsføring

• Finne verdien og suksesshistoriene

• Finne ut hvordan vi kan engasjere og kommunisere

• HANDLING: Portrettintervju og fortelle om aktivitetene i alle kanaler

• RESULTAT: Økt engasjement og forståelse

• Finne verdien for å skape lojalitet

• Hvordan motivere og skape et ønske om å bli en del av fellesskapet

• HANDLING: Arrangere workshops og kurs om inkludering og mangfold for alle berørte parter
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