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Kommentar/beslutning/opgave
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Dagsorden

Lars Borch Jensen (LBJ), Efterskolerne
Søren Andkjær (SA), Universiteterne
Flemming Torp (FT), Ungdomsringen
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1) 1. Valg af dirigent og referent
2) 2. Godkendelse af referatet
3) 3. Siden sidst
4) 4. Optagelse af Dansk havkajakbrancheforening i samrådet. (se vedhæftede referat for DHB´s motivering)
5) 5. Orientering fra samarbejdsudvalget omkring EPP og instruktøruddannelserne:
- Det er et problem, at EPP 4 og I3 er flaskehalse i systemet. Evt. ”frigivelse” af EPP4. Orientering til
samrådet fra SU-møderne
møderne

- Max. antal til prøven ikke mindst I2, 12 personer er mange er mange på 8 timer. Orientering fra

SU-

- Hvordan sikrer vi og DKF at de nye sejlads regler er pensum på kurserne (se vedhæftet reviderede
rammebeskrivelse, som IKKE er officiel før efter godkendelse på mødet) og at deltagere på instruktørkurser

orienteres om, at man fremover skal have 12 timers første hjælp, når man arbejder

med sejlads.

6. I2 og EPP3prøver med kun en censor. PU laver oplæg
7) 7. Skriftlige prøver på instruktør 2. Opfølgning fra sidst nu med Peter fra DKF om pilot-projekt i 2013
8) 8. Mange certifikater forfalder snart. Fornyelsen skal diskuteres og aftales. PU og FT laver udkast.
9) 9. Økonomi (LB udsender opkrævning til hver organisation med denne indkaldelse)
10 10. Åben for tilføjelser
11 11. Næste møde
12 12. Eventuelt

1.

LBJ dirigent / SW referent.

2.

Referatet er godkendt.

3.

JM

SW
PU

FT

Afvikling af sommerlejr med 140 deltagende og efterårstræf med 90 deltagende. Nært forestående er
vintertræffet med 56 deltagere. Der er rift om pladserne på træffene. Det overvejes at lægge to parallelle lejre
fremover. Sommerlejren 2013 bliver i det Sydfynske ved Svendborg.
Der er en stigning i medlemstallet. Der er endvidere øget søgning på hjemmesiden.
Friluftsnetværket mødes i april og det er målet at møderne bl.a. skal bruges til brush up i forhold til fornyelse af
certifikater.
DKF's årshjul er nået rundt og der er snart generalforsamling. Jf. årsberetningen samarbejdes der med DIF på
miljø/naturområdet, især omkring Naturstyrelsens arbejde med nye adgangsrestriktioner for fredningszoner.
Ændringer skal ses i lyset af en ny undersøgelse, der viser at kajakroning kan forstyrre naturen mere end
tidligere antaget. DKF har skrevet en stribe høringssvar for at ivaretage kajakroerenes intereeser.
PU har taget initiativ til nedsættelse af en sikkerhedsarbejdsgruppe under DKFs bestyrrelse. Der skal i løbet af
2013 udvikles en ny sikkerhedsvejledning for klubberne. Den nye vejledning skal være letlæst og ikke rumme
tolkningsmulighed på samme måde som den gældende. Det gælder bl.a. andet i forhold til svømmekravet for
ikke-frigivne. Der skal endvidere etableres en database for ulykker.
Der var en 50% stigning i udstedelsen af licenser.
Årets kurser er ved at blive godt fyldt op. Fra Friluftsrådet refereres at diskussionen om naturforstyrrelse for

øjeblikket fylder meget. Der er fremsat formodninger om at kajakker forstyrer især fuglelivet mere end tidligere
antaget. Der arbejdes på at fremtidige beslutninger taget på et ordentligt videnskabeligt grundlag.
LBJ Konferencen om regeringens nye friluftspolitik var spændende med 300 deltagende fra et meget bredt
grundlag i dansk friluftsliv.
Årets kursuskatalog er på gaden og tilmeldingerne kommer så småt ind. Den varslede lockout for efterskolerne
kan evt. blive en trussel for årets kurser.
Det sidste informationsmøde omkring de nye sejladsregler afvikles i morgen med flere end 50 tilmeldte
overvejende efterskolefolk.
SES Grejbankerne er fortsat i hi. SES er spændt på at se, hvad søfartsreglerne kommer til at betyde for sæsonen
2013.
SA
Det er også vinter her. Sikkerhedsprojektet er afsluttet med en rapport. Nu skal resultaterne følges op. Der er
dialog med TRYG-fonden om yderligere undersøgelser også af andre friluftsområder.
Problematikken med at lade studerende ro alene har været diskuteret med Søfartsstyrelsen og
universiteternes jurister. Tilrettelagt ”tvungen” egenfærd kan ikke lade sig gøre, men de studerende kan fortsat
træne selv i deres fritid for at blive klar til prøver. Foregår det i universitetets kajakker foregår det på
”udlejningsvilkår”.
PB
Sikkerhedsinstrukserne fylder meget i forberedelsen til sæsonen. Ellers ikke meget andet nyt.
De private kursusudbyderne stod for ca. 50% af de udstedte EPP-beviser i 2012. En rundspørge i branchen
viste at ca. halvdelen bruger EPP og den anden halvdel DGIs system. Enkelte er begyndt at bruge BCUsystemet.
4.

På generalforsamlingen i DHBF i februar blev det besluttet at tilbagetrække ansøgningen, da man med 8 medlemmer
i foreningen ikke oplever at repræsentere branchen i tilstrækkelig grad. Det ønskes at lægge kræfterne i at
samle branchen først.
SA
Det er ærgeligt men forståeligt.
FT
foreslår (PU: fortsat) at deltage på møderne som observatør.
SA
En vigtig del af HS-møderne er punktet ”siden sidst”, hvor der alligevel ikke stemmes.
PU Enig med SA. Måske betyder det at formen skal ændres, da det ofte opleves at punktet siden sidst er lettere
tidspresset?

5.

Om EPP4 og I3:
PU Det har været en flaskehals. DKF har forsøgt sig med et ventelistesystem. I 2013 er der oprettet betydeligt flere
EPP4 og I3 prøver.
I 2013 udbyder DKF ikke EPP2-kurser. Der er udarbejdet en vejledning til I1-niveauet, der kan findes på
hjemmesiden. Derfor afholder DKF også færre I1-kurser i 2013.

Der er et eksperiment på beddingen, at et lille udvalg af klubber får mulighed for at udbyde EEP3 og I2 kurser.
Det foreslås at der i 2013 åbnes et forsøg, hvor godkendte EPP3 og I2 udbydere for mulighed for at udbyde
EPP4-kurser, men ikke prøver.
Der er i øjeblikket en føl-ordning, for at få kvalificeret instruktører og censorer, hvor DKF betaler ½ løn og
kørsel. Det bliver ikke en forpligtelse for eksterne udbydere at medtage føl i løbet af forsøget, men bliver
forsøget permanentgjort skal det være et krav til også eksterne udbydere.
FT
Det er forslået at EPP4-kurser/prøver altid udbydes med en reserve-dato.
PU Forslaget er besluttet i DKF.
PU har taget initiativ til et online regneark til erfaringsopsamling fra EPP4 forløb ved afholdelse forskellige
steder.
PB
De private udbydere vil være interesseret i at udbyde især egenfærdighedskurser på højere niveau, hvis der er
tilstrækkelige undervisere. Eneste frygt kunne være kannibaliseringen i et meget lille marked.
FT
Samarbejde på tværs af organisationerne kunne være en løsning på kannibaliserings problematikken. Flere af
organisationerne vil være interesseret i at deres medlemmer er uddannet på et højere niveau.
Beslutning: DKF's udspil godkendes.
Max. antal til I2-prøven:
LBJ Det foreslås at der i beskrivelsen skal stå at prøven tager 8-10 timer.
SA
Hvorfor ikke nedsætte antallet i stedet?
FT
Det ville fordyre forløb, der starter helt fra scratch, med et antalskrav, der kræver flere prøver på det
afsluttende niveau.
SA
Vil det afspejle sig i lønnen, hvis dagen bliver længere?
PU Hvis det er op til mig, så lyder det rimeligt.
Skriftlige prøver op til I2 og potentielt EPP4 vil lette byrden på prøvedagen.
FT
Der har været gode erfaringer med de skriftlige prøver. Der skal erfaringsopsamles på prøverne og skabes
ensretning.
PU DKF udsender information til udbydere med licens omkring denne mulighed.
Rammebeskrivelsen: Vedtaget.
6.

PU

Det gælder kun EPP3-niveauet. Ikke I2-niveauet.
Niveauet er efterhånden så veldefineret og kendt blandt censorerne. Det åbner mulighed for mindre prøver.
I3-erne var ikke udelt begejstrede for ideen, men PU er overbevist om at det vil betyde flere prøver og færre
aflysninger.

LBJ
FT Det er vigtigt at instruktørniveauerne fortsat har ekstern censurering for at sikre niveauerne.
PB Det er afgørende at fastholde seriøsiteten i systemet. Der skal fortsat være 2 på I2 og EPP4-niveauet.
PU Der introduceres med forslaget endnu en niveaudeling på I3-niveauet. Disse niveauer skal beskrives ordentligt.
7.
8.

PU

Pt. står 3 instruktører i klemmen med et udløbet certifikat.
Forslaget for I3-niveaet er at der udarbejdes et spørgeskema, med enkle spørgsmål: roning i EPP4-farvand, et
underviserkrav på EPP3/I2-niveau, turledelse samt deltagelse i en undervisersamling i løbet af de seneste 5 år.
Fornyelse kræver korrekt udfyldelse af skemaet på tro og love sammen med et godkendt førstehjælpsbevis.
FT
I klatreverdenen gælder certifikater udstedelsesåret ud plus den angivne gyldighedsperiode (her 3 år). Det
letter den administrative byrde.
SA
Det lyder fornuftigt.
Der nikkes generelt.
FT

I2 kan formentlig laves på samme måde. Det medtages til næste SU-møde.

Spørgeskemaet udsendes i forslag elektronisk af PU og FT og bedes kommenteret.
9.

Den netop udsendte opkrævning var tiltrængt.

10.
11.

Næste møde er tirsdag d. 29.10 kl. 18.15-21. Søren bestiller ligeså god pizza...
Forslag til dagsorden:
Mødeformen
Naturbeskyttelsesproblematikken

