
 

Sluttrapport fra prosjekt "Kajakkurs for barn og ungdom" 
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Bakgrunn: 

Svalbard Seilforening (SSF) er en forening for seil og kajakkinteresserte fastboende på Svalbard.  

Foreningen har tradisjonelt medlemmer i voksen alder, og medlemstallet varierer mellom 70 til 150 

fra år til år. De siste årene har interessen blant medlemmene dreid over fra seil til kajakk.  

SSF har i flere år arrangert kajakkurs i hendhold til Norges padleforbunds stige med stor deltakelse 

fra lokalbefolkningen.  

SSF har også merket økt interesse blant barn og unge. Dette har vært prøvd imøtekommet med 

kajakker og utstyr tilpasset voksne. Instruksjonen har vært tilpasset voksne. Kajakk har en voksende 

interesse i friluftslivet i Norge, og SSF ønsket og bidra til at neste generasjon kajakkpadlere har den 

nødvendige kunnskap og kompetanse for å ferdes i naturen på en sikker måte. 

SSF søkte våren 2012 Svalbards Miljøvernfond om tilskudd til prosjektet "Kajakkurs for barn og unge" 

og på grunn av de tildelte midlene var det mulig å gjennomføre prosjektet.  

 



Gennomføring: 

Våren 2012 ble det kjøpt inn tørrdrakter, hansker, sko, hetter, årer, vester, og kajakker tilpasset barn 

og unge. Siden kajakk og kurs for barn og unge var relativt uprøvd i Norge satset SSF på forskjellige 

typer kajakker. En Grønlandsk-type kajakk for voksne med lavt dekkk, lettpadlet og med liten 

sittebrønn. Den andre typen var små kajakker som skulle være tilpasset barn.  

I 2012 ble det gjennomført 3 grunnkurs i havkajakk. To for aldersgruppen 10-14år og et for 

aldersgruppen 14-18.  

Interessen for kurset var stor i gruppen 10-14år og mindre i gruppen 14-18 år. På grunn av 

utetemperatur og værforhold så er sesongen for å ha kurs for barn og unge fra midten av Juni til 

midten av September. Resultat av denne begrensingen, sommerferie fra skolen, andre kolliderende 

arrangement for barn og unge, så besluttet styret i SSF å forlenge prosjektet til å vare ut 2013 

sesongen.  I 2013 ble det gjennomført to kurs for barn og unge 10-16 år. 

Camp Svalbard viste seg også var en fin arena for å øke interessen for kajakkpadling blant 

aldersgruppen 13-18 år. SSF deltok både i 2012 og 2013 hvor til sammen ca 60-70 ungdommer fikk 

Norges Padleforbunds introduksjonskurs for kajakk.  

Instruksjonen ble tilpasset aldersgruppen. Norges padleforbund ble kontaktet, og de stilte to ganger 

med instruktører som hadde erfaring med kurs for denne aldersgruppen. SSF sine egne 

aktivitetsledere var også med på disse kursene og fikk dermed overført noe av instruktør-

kompetansen lokalt. Tre av kursene og på Camp Svalbard brukte SSF sine egne lokale 

aktivitetsledere.  
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Erfaringer:  

Tilbakemeldinger fra deltakerne og fra foreldrene er overveiende positive.  

Utstyr: Det viste seg at de kajakkene som var spesielt tilpasset barn ikke var veldig gode. De er 

vanskelige å komme ned i selv for de minste barna, korte og dermed dårlig fart i, og ikke noe spesielt 

lette å padle.  

De Grønlandsk-type kajakkene for voksne var gode.  Lavt dekk, passe stor sittebrønn, smale og 

lettpadlet. Disse var de mest populære både på barnekursene 10-14 år og på Camp Svalbard 13-18 

år.   

Av øvrig utstyr var det meste bra, noen av de årene som egentlig var korte voksne-årer ble litt unge 

for de minste barna.  
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Instruksjonen 

På et grunnkurs-hav skal man gjennom følgende punkt:  

- Sikkerhet ved kajakkpadling.  

- Redningsteknikker, kammeratredning, egenredning.  

- Grunnleggende sjømannskap 

- Løfte, bære, sjøsette og entre kajakken 

- Sporløs, ikkemotorisert ferdsel. 

- Generelt om friluftsliv på Svalbard 

- Bekledning i kajakk og på land.  

- Planlegging av enkel tur som skal gjennomføres 

- Padleteknikker som sving, ilandstigning, styretak, støttetak,sideveis forflyttning, bakoverpadling. 

Erfaringene viser at måten man gjennomfører et grunnkurs for voksne på ikke er det beste for barn. 

Barna lærte mest hvis de fikk leke, eller gjøre øvelser som var gøy men som likevel hadde øvelses-

momentet i seg. For eksempel hvis man skulle lære om støttetak, sideveis forflyttning, bakoverpadling, 

balanse, så lekte man kajakk-sisten hvor alle disse momentene likevel ble prøvd. For å lære balanse 

så dannet man en flåte og byttet kajakk på vannet.  

Dette var en lærerik prosess for de aktivitetslederne som arrangerte kursene. Etter disse kursene hos 

SSF var ferdige har nå Norges Padleforbund laget en egen kursstige spesielt tilpasset unge. 

Grunnkurset for eksempel heter nå "Grunnkurs Hav UNG" og har egne utdannete instruktører: 

"Aktivitetsleder UNG" 

http://www.padling.no/grener/Havpadling/ungdom/Sider/Ungdom.aspx 
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Sikkerhet/HMS:  

En risikovurdering ble gjennomført i forkant av kursene. Aksjonene fra denne risikovurderingen var 

blant annet at man ikke skulle være mer enn 4 unger pr instruktør, sprut-trekk skulle ikke brukes og 

vær, vind, bølgehøyde skulle være bedre enn ved voksenkursene. 
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Miljøgevinst:  

På et prosjekt som dette er det vanskelig å måle miljøgevinsten. SSF antar at dette har en positiv 

effekt på miljøet fordi vi regner med at de fleste av disse kursdeltakerne kommer til å bruke kajakk i 

fremtiden.  Dette mener vi bidrar positivt til en miljø-vennlig bruk av naturen. Vi regner med at som 

brukere av naturen så vil deltakerne også sette mer pris på den og verne om naturen.  

 


