Referat
Dato:

17/03 20016 kl. 18.15-21.00

Sted:

Ungdomsringen, Odense, Nørregade 77 6.sal, 5100 Odense C, Tigergården, inden gennem porten ved Asia Shop, Tag elevator ved
vindfanget helt op og gå til højre. Følg gangen rundt og gå gennem 2 døre. Så er du der.

Deltagere:

Lars Borch Jensen (LBJ), Efterskolerne
Peter Unold(PU), DKF
Søren Søborg, Højskolerne
Vagn Sørensen), Grejbankerne

Afbud

Afbud fra Flemming Torp

Referent:

Michael Sørensen

Referat udsendt:

17.03.2016

Nr.

Kommentar/beslutning/opgave

Dagsorden

Punkt

Michael Sørensen(MS), DGI:
Søren Andkjær (SA), Universiteterne
Flemming Torp, Ungdomsringen
Jørgen Møholt, Havkajakroerne

1) Valg af dirigent og referent
2) Godkendelse af referatet fra 22/10-2015 – Referatet er godkendt
3) Siden sidst (som aftalt sidst vil det være fint at sende ”siden sidst” rundt inden mødet for at være mere effektive)
4) Orientering fra instruktør 3 samlingen 21-22. nov. 2015 på Valdemar Slot
5) Fornyelse af instruktørstatus.

6) Første hjælp i instruktøruddannelserne fremover (ud fra Michaels skriv)
7) Sejladsregler og passageransvarsforsikring,

8) Møde i Søsportens sikkerhedsråd 3/12
9) Økonomi.
10) Åben for tilføjelser
11) Næste møde
12) Eventuelt

1.

Valg af dirigent og referent
Dirigent Vagn – Referent Michael

2.

Godkendelse af referatet fra 22/10-2015

3.

Siden sidst:
Peter orienterer om 2 møder EPP med fokus havkajak, surfski og surfkajak. Sidstnævnte blev aflyst grundet manglende forhold.
Der var oplæg om ændringer i BCU der går mod mere coaching i deres system. Næste sensorsamling foregår i Irland i år.
Peter nævner at Frankrig har en ”egen” tilgang til EPP der kan virke underlig på andre. Slovenien kæmper med manglende midler.
Efterfølgende møde i Rom indebar ingen ændringer for havkajak. Sverige ville gerne laver EPP 4 hvilket blev bakket op af Danmark,
men det blev der stemt nej til. De skal dog lave et pilotprojekt. I Norge kører det fint og de udsteder mange licenser. Peter nævner, at de
lande der er kommet sent ind i EPP processen tager det meget bedre til sige, end de første lande der tumler med gamle stive
systemer. Det er Peters fornemmelse at EPP vil udbrede sig mere og mere i bredden. Peter nævner at antallet af klager er steget og
at man fra DKFs side mener, at det er noget man er nødt til at se nærmere på. Noget ligger måske hos censorerne og det skal man kigge
på om der kan gøres noget ved det. Peter har haft en del møder med foreninger, for at høre deres meninger om uddannelserne og om
der er noget der kan gøres bedre. Peter og Ole komme med et forslag til kommende årsmøde, hvor der efter samtlige kurser skal
komme et evalueringsskema. Derudover foreslås der at der skal laves et klagesystem / skema, hvor også andre deltagere på et
kursus kan høres. Der foreslås også et uddannelsesforum, hvor klubberne 1 -2 gange om året kan mødes og komme med deres input. Det
er rimeligt da det jo også er klubberne der er medejer af systemet. Peter nævner eksempler på prøver, hvor der prøves ting der ligger
langt over det pågældende prøveniveau og at der skal præciseres mere hvad der må / skal afprøves og dermed mindre censor frivillighed.
Der er et generelt ønske om at prøve optimere prøver ift. indhold, vejrforhold, accept af at køre efter rette forhold osv. Der snakkes om
eksaminator / censor rollerne, em eksaminatorerne har tilstrækkelig pondus ift. censor. Søren S nævner om det kan blive et kapacitet

problem, hvis det bliver nemmere at klage. Søren S. mener at hvis der sendes to ud fra DKF, så kan det være en god ide at deres roller
som eksaminator og censor udstikkes på forhånd. Søren S. foreslår at DKF instruktør 3 prøve kan udvides med en ekstra dag eller 2-delt over
2 x 1,5-2 dage. Lars foreslog, at man måske hellere skulle lave samling(er), hvor man arbejdede med en større enighed omkring niveauet. Jeg
ved vi har censorsamlinger, men dette burde kunne ligge her og det vil også betyde, at alle censoter ville blive berørt og ikke kun
nyuddannede I3ere. Jørgen mener også at det er et meget relevant emne. Vagn spørger om evaluering kommer til at ligge online, hvortil
Peter svarer at det sendes ud.
Vagn nævner at det kan være en ide at kigge på om både instruktør 3 kursus og prøve er tidssvarende inden man bare lægger en
ekstra dag på. Vagn spørger om oplysning om klagemulighed skal oplyses til alle eller dem der dumper. Lars foreslår det oplyses på
evalueringsskemaet. Peter snakker omkring antal deltagere på kurser og prøver og at det er rart med 1:6 og 2:12 hvortil Lars siger, at
det tidligere er besluttet, at der er maks 8 deltagere til 1 eksaminator og 1 censor. Dette underbygges af Vagn.
Peter nævner at fornyelse af certifikater kører stille og roligt og at han ikke genopstiller til DKF bestyrelse og derfor også stopper
som DKFs repræsentant i Havkajaksamrådet.
Lars fortæller at de mærker en afmatning i kurser og at det måske skyldes det er svært for skoler mv. at afsætte tid. Men det stadigt
voksende tilbud kan være en del af det. Kano er dog stigende. Lars foreslår om man kunne lave lavere niveauer i begrænsede områder.
Michael fortæller at der ikke udbydes ret mange roer kurser i DGI regi, da disse efterhånden alle udbydes / laves ude i foreningerne.
Største nye ting er at DGI og DKF / DIF arbejder på forskellige fælles projekter ift. ny fælles Vision for idræt i Danmark.
Jørgen, vi uddanner ikke folk, men på træf har vi forskellige workshops der kan gøre folk bedre, men det er ikke noget de får beviser på.
Vi har lige haft vintertræf i Odder og er det første træf der ikke har været fuldt tegnet. Det kan måske skyldes større udbud fra andre
udbydere og klubber. Jeg ser det ikke som en generel afmatning. Vi har forårstræf i Skovshoved og Sommertræf på Ærø.
Søren S. Nævner grå zoner i forhold til forsikring. Kan en der er friroet andet sted ro selv når han er på højskole, hvem har ansvar og
hvad siger forsikringen. Hvem har ansvaret hvis et sted laver et event / adventure race og der deltager nogle fra andre skoler. Det er et
problem på flere skoler. Dette forsættes under punkt. 7.
Vagn fortæller at der lige har været årsmøde i grejbankerne. Der er flere og flere grejbanker der er begyndt at lave kurser og
undervisning fx på skoler og der laves pakker med aktiviteter som fx skoleklasser kan komme og deltage på.
Søren A. fortæller at Matilde er ny repræsentant for universiteterne i Kanosamrådet. Universiteterne vil prøve udvikle deres bagland i
forhold til informationer og opfølgning.
4.

Orientering fra instruktør 3 samlingen 21-22. nov. 2015 på Valdemar Slot

Vagn vil du lave en kort opsamling fra Instruktør 3 samlingen?
Ideen har været at kigge på især EPP 3 og at der er uddannet mange EPP 3 og få konsensus således det ikke udvandes. Morten Nilsson
har lavet et oplæg / forslag til revidering. Der blev også kigget på instruktør 2 og der var mange spændende indlæg bl.a. speakers corner.
Næste instruktørsamling kommer nok til at ligge i Nordsjælland
5.

Fornyelse af instruktørstatus
Vedhæftet er det endelig skriv om opdateringen fra DKF til endelig godkendelse.
Lars nævner at det der er sendt rundt er det der er behandlet og vedtaget på tidligere møder og mail korrespondance.
Peter nævner at der er 45 der har meldt tilbage, at de ønsker forlængelse af deres instruktør 2 certificering og der er 4 der vil have deres
instruktør 3 forlænget.
Søren A. mener det er vigtigt at alle får en påmindelse inden deres certificering udløber. Men det er folk eget ansvar at sørge for at DKF
har korrekt mail adresse.
Vagn nævner der bør være en ”vedhæft fil” funktion til fx førstehjælpsbeviser.

6.

Første hjælp i instruktøruddannelserne fremover (ud fra Michaels skriv)
Michael fortæller om samtaler med Søfartsstyrelsen og Dansk Førstehjælpsråds formand Thomas Pedersen der foreslår en arbejdsgruppe
der skal se på en sejladsbaseret førstehjælpsuddannelse for fritidssejlads og kommerciel sejlads i mindre fartøjer.
Deltagere til et arbejdsudvalg sammen med Dansk Førstehjælpsråd og Søfartsstyrelsen:
DKF deltager gerne og det vil nok være Marlene Hjort
Lars Borch deltager gerne
DGI deltager også gerne
Lars mener det er et problem at Søfartsstyrelsen ikke har en holdning til nye regler til Førstehjælp før nye regler træder i kraft.
Lars mener også det kan være et stort problem at det vil belaste skolerne så meget med så mange timers førstehjælp hvert andet år. Så
det kan stoppe sejlads på mange skoler og institutioner. Det er ligeledes et problem at så mange førstehjælpskurser aflyses, så der kan
være lærer, pædagoger og instruktører der ikke kan opnå gyldig certifikat inden sæsonstart. Det er også skidt at Dansk Førstehjælpsråd
ikke har været ude i baglandet inden de laver nye regler. Hertil nævner Vagn, at de nok tænker mere på antal reddede end aktiviteter,
men det kan give bagslag hvis der bliver færre der tager førstehjælp fordi det bliver for omstændeligt. Lars frygter det kan blive en
flaskehals.
Vi foreslår at arbejdsgruppen bliver hurtigt arbejdende. Michael sørger for at holde kontakten til DFR og SF og at det haster.

7.

Sejladsregler og passageransvarsforsikring
Hvor står det nu. Noget nyt?
Betingelser for Idrættens Fælles Forsikringer ift. når en forening fx laver et Adventure race eller polterabend skal undersøges.
Lars nævner, at der skelnes mellem undervisningstid og fritid. Så hvis en på højskole ror kajak i skoletiden, er det erhverv. Men hvis

vedkommende træner om aftenen, så er det fritid. Ifølge SFS, så er der IKKe fritid på kostskoler, da man har købt et 24/7 ophold. Der er kun
fritid, hvis man tager væk på skolen f.eks. i en weekend.
Lars påpeger at det er den der har ejerskab af en aktivitet, der skal have passageransvarsforsikring for kommerciel sejlads.
Det foreslås at Sørens S. skal sende forskellige beskrevne eksempler til Søfartsstyrelsen, for at få deres svar på dette.
Lars nævner at en deltager med papirer i orden kan udpeges som mandskab til en sejlads, men det skal gøres formelt.
Søren A. nævner at det er vigtigt at få ting på skrift i tilfælde af senere tvivl, hvis der sker noget.
Lars nævner, at han mener, at hvis en skole sender et hold af sted på et Adventure race et andet sted, så har den afsendende skole et
ansvar for dem de sender af sted og derfor også ejerskab og passageransvarsforsikring for dem de sender af sted.
Der konkluderes at Søren S. prøver få svar fra Søfartsstyrelsen de forskellige problematikker der ligger for skolernes sejlads og elevernes
fritidssejlads. Samme med skolers deltagelse i andre skolers og private udbyderes aktiviteter herunder også Adventure race udbydere.
8.

Møde i Søsportens sikkerhedsråd
Kort orientering om mødet ved LB
Lars fortæller om at det er bredt repræsenteret og at man er ikke klar til at lave et generelt påbud om tvungen brug af vest.
Lars fortæller om Havnens dag og projekt vild med vand. Lars fortæller at man mod forudgående aftale kan komme på besøg hos VFK –
Værn Fælles Kommando som er dem der flyver ud. Lars fortæller at der også findes semi private redningstjeneste fx Dansk Søredning
der har en hjemmeside dsrs.dk
Det gamle SOK nummer virker ikke mere, så man skal videre gennem VFK 72850000 til Join Recue Center

9.

Økonomi
Søren A. fortæller vi har en saldo på 11.458,17 og at vi derfor ikke behøver opkræve nyt gebyr.

10.

Åben for tilføjelser
Peter fortæller at BCU nok ender med at udskrive leadership af BCU 4 og 5 star og det på sigt så nok også ryger ud af EPP 4 og 5.
Vagn og Michael fortæller om at der i foreninger efterlyses at folk kan få turledelse uden at skulle på instruktør kursus, da mange erfarne
roere agere turledere i deres klubber.
Lars udlevere Instruktør 2 hæfter og fortæller om rettelser til næste udgave.
Michael nævner at DGI og DKF/DIF arbejder på fælles projektbeskrivelser, hvor der skal arbejdes sammen om Vision ”Bevæg dig for livet”
hvor målet er, at i år 2025 skal 75% af alle danskere dyrke

11.

Næste møde
26. oktober kl. 18:15

12.

Eventuelt
Lars gør opmærksom på at Friluftsrådet er ved at være færdig med læringskort overfriluftsaktiviteter målrettet lærere og pædagoger
med friluft / udeliv som aktivitet.
Lars efterlyser en webmaster til Havkajaksamrådets hjemmeside som lander hos Søren S.

