
Kursansvarlige  

Hei!  

Jeg heter Alf Andreassen og har ansvaret for kurs og opplæring som skjer via 

Alfa Fritid. Padlet kajakk veldig lenge. Formelt er jeg NPF Veileder Hav i tillegg 

til kurs via BCU. Utdannet i pedagogikk og levende interessert i mennesker og 

utvikling av mennesker. Pedagogisk så har jeg tro på varig læring gjennom 

veiledning og refleksjon og bruker ren instruksjon så lite som mulig. 

Veldig søkende etter ny læring og metoder. Har drevet med kajakkurs siden 

2007 og holder i dag Grunn-, Teknikk- og Aktivitetslederkurs. I tillegg er jeg 

engasjert av Norges Padleforbud til kurs og samlinger.  

Padleglede er sentralt i det jeg holder på med og jeg forsøker å tilrettelegge 

kursenes form i forhold til det. Jeg har tlf 911 69890 og mail post@alfafritid.no 
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Kjell-Arne Andreassen  

Nei, vi er ikke i slekt, men noen ganger skulle man tro det når vi diskuterer «så 

fillene fyker». Utviklende forskjeller vil jeg kalle det.  

Padlet fra midten av 80-tallet og interessert i undervisning generelt. NPF 

Turleder Hav i tillegg til BCU-utdanning. Spesialpedagog av yrke, men Kjell-Arne 

har også utdanning innen idrett og ledelse. Undervist i ulike segment av 

friluftsliv siden 1984 også på høgskolenivå.  

Holder Grunn-, og Teknikkurs i tillegg til modulkurs innenfor disse. Jeg har 

jobbet sammen med Kjell Arne siden 2005 og han har hatt langt over 1000 

kursdeltakere på Grunnkurs. Jeg er ganske sikker på at en mer pålitelig og 

erfaren kursleder skal du slite med å finne i NPF systemet! Kjell-Arne liker å 

være ute. Det innebærer aktivitet i bratt terreng både på tur opp og ned, på 

bre, sykkel og ski i tillegg til kajakk. Et lyst og ledig humør gjør det trivelig å 

være sammen med Kjell-Arne!  

Kjell-Arne har tlf 917 26585 og mail kaa1963@gmail.com. 

 

 

 

Trond Lorntzsen 

I motsetning til oss andre er Trond tromsøværing fra starten av. 

Kjøpte sin første kajakk i 1977, en norsk glassfiberkajakk med kanobredde, 
Hillestad Plast Single scout. 
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Padlet litt noen år i den og etter hvert i mer moderne havkajakker. Kjøpte sin 
første engelske havkajakk med skott og dekksluker i 1992, en McNulty Alaskan 
og har etter det hatt mange turkajakker. 

De siste årene er teknisk padling i bølger, strøm og brott blitt artig etter at han 
kjøpte en lekekajakk, P&H Delphin. 
Selv med mye realkompetanse har Trond tatt NPF kursstigen og holder 
Grunnkurs hos oss. 

Det er ikke tvil om at det er langturspadling i nytt område, gjerne opp mot 2-3 
uker, som fenger. Snart er hele den nordnorske kysten ferdig padlet.  I tillegg til 
kajakk bedrives det meste av friluftsliv, sommer som vinter. 

Trond har jobbet som lærer siden 1982. Fra 1987 som fast ansatt lærer 
Hovedsakelig med spesialundervisning i spesialskoler og fra 1996 gradvis over i 
skoleadministrative stillinger. Rektor de siste 13 årene før han ble heltidspadler 
i 2018. 

Trond sin væremåte og pedagogiske innsikt styrker oss i alle kurs! 

Trond har tlf 990 42716 og mail trondlorntzsen@gmail.com 
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