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Nr.

Kommentar/beslutning/opgave

Dagsorden

Punkt

Lars Borch Jensen (LBJ), Efterskolerne
Søren Andkjær (SA), Universiteterne
Flemming Torp (FT), Ungdomsringen
Jørgen Møholt (JM), Havkajakroerne
Peter Bondesen(PB), DHBF

1) Valg af referent og dirigent
2) Godkendelse af referatet
3) Siden sidst
4) De endelige sejladsregler, hvad er nyt. Får de betydning for vores uddannelser og hvordan indgår de nye regler i ”pensum” på
uddannelserne? LB
5) Dansk havkajakbrancheforening søger om fuldgyldigt medlemskab i samrådet.her er deres nye rep. Peter Bondesen, Kajakhotellet, skriftlige
argumentations for det, som han får lov at uddybe på mødet.
Jeg skriver til dig ift. din rolle som formand i Havkajaksamrådet. På vegne af Dansk Havkajak Brancheforening vil vi gerne søge om optagelse som
stemmeberettiget medlem af Havkajaksamrådet. Vi føler det som en naturlig udvikling da DHBF repræsenterer den vækstende kommercielle del
af havkajakbranchen, og har pulsen på et aspekt af uddannelse af havkajakroere i Danmark som ikke er repræsenteret i Havkajaksamrådet.
6) Skriftlige prøver til instruktør 2. Der har været forsøg med at sende prøven ud inden prøvedagen og få den rettet før selve prøven.
7) Tryg i Naturen, en kort orientering om status nu, SA orienterer
8) Økonomien
9) En ny samarbejdsaftale med DKF for 2013
Er der noget vi skal drøfte med DKF i forhold til det.
10) næste møde

11) Eventuelt

1.

LBJ dirigent / SW referent.

2.

I forhold til udsendelse af opkrævning for 2012 har det vist sig at der ikke har været behov. Lars udsender en i starten
af 2013.

3.

LBJ
FT

Har været godt fyldt op på holdene. Der er kørt videreuddannelse af instruktør 1'ere, så de har kunnet gå ind på
I2 holdene.. Der har desuden været godt gang i uddannelsen af kanoinstruktører.
8-9 hold har været igennem lange forløb fra I1 til og med I2. Kanokurser har ligeledes været fyldt op med gode
kursister og stigende grundniveau. Der har været brugt forskellige censorere både på kano- og kajaksiden for at
sikre at niveauet ligger stabilt.

SW
SA

De studerendes grundniveau har været stigende gennem den senere tid, hvorfor EPP2/I1 kurser ikke altid er
attraktive for dem. Der skal arbejdes på muligheden for kurser på højere niveau. Netværket mellem
universiteterne trænger til lidt revitalisering i forhold til havkajakområdet.
SES Det er blevet mere hverdag i forhold til udlejningen af havkajakker. Folk er ikke så skræmte over reglerne
længere og det har efter sommeren betydet at der er kommet gang i udlejningen.
Grejbankerne skal fremover betragtes som (kommerciel) udlejningsvirksomhed. Det betyder at der kommer et
nyt cirkulære omkring forhold ved udlejning. Det bliver spændende at se hvad det kommer til at betyde.
Grejbankerne har introduceret konceptet ”Grejbokse”, som er udstyr permanent placeret ved vandet. De drives
som foreninger, hvor man betaler et årligt medlemskab. Det er med til at holde udgifterne nede for skolerne.
Udstyret i boksene er i højere grad målrettet yngre publikum end det ellers har været tilfældet i grejbankerne.
4.

Siden foråret er der især 3 ting, der er værd at lægge mærke til:
−
Ved sejlads med fartøj med dimensionstal under 20 skal besætningen altid være på mindst 1. Det har
betydning for muligheden for ”kørekortsordninger” udbredt på efterskoler og højskoler og ”egenfærd” brugt på
friluftsuddannelserne og universiteterne.
−
Besætningen skal have et gyldigt førstehjælpsbevis på minimum 12 timer
−
Der må kun bruges svømmeveste (signalfarver og reflekser) til elever, hvis de
a. kan svømme (følger Danmarks Svømmeunions retningslinje: 200m i bassin) OG
b. kan reddes af en følgebåd (kan godt være en kano/kajak).
Det er bekendtgørelsen (og ikke besætningsfastsættelsen, hvor der er uoverensstemmelse) der gælder i forhold til

normeringen lærer/børn, dvs. at der ikke i reglerne er specifikke krav til normeringen, så længe ovenstående er
overholdt
Afsmitning på uddannelsessystemerne (samråd, EPP, DGI):
−
undervisning i de nye regler SKAL indgå i instruktøruddannelserne
−
der bør på instruktørkurser indgå information om at I1 med 6 timers 1.hjælp ikke er nok i forbindelse med
erhvervsmæssigt arbejde med havkajak – det kræver 12t 1.hjælpskursus.
5.

Der er positiv stemning omkring optagelsen af brancheforeningen, men den endelige beslutning vil blive taget på
næste møde, hvor Peter Bondesen (eller en anden repræsentant) er til stede til at besvare spørgsmål.

6.

I forhold til en skriftlig prøve op til I2-prøven:
En skriftlig opgave, der motiverer prøvetageren til læring og fordybelse og som samtidig letter byrden på
eksaminationsdagen er en god ide (kunne f.eks. være i forbindelse med turplanlægning). Den bør følges op af
spørgsmål under prøven for at sikre at prøvetageren faktisk er hjemme i stoffet. På prøvedagen er en multiple choice
test af nødvendig paratviden et godt supplement.

7.

SA orienterer om projektet ”TRYG i Naturen”: en undersøgelse af sikkerhedsforholdene/kulturen for 3 gruppers
forskellige måder at håndtere sikkerhed på i foreningslivet og blandt uorganiserede. De undersøgte grupper er
jollesejlere, kajakroere og kitesurferne. Den endelige rapport (lang) ventes færdig i december og der udsendes
en kortere og lettere tilgængelig opsummering.
Der inviteres til seminar 24. januar for interesserede. Ret henvendelse til SA pr. mail hvis du er interesseret i at
deltage.

8.

1984kr på kontoen. LB sender opkrævning på 500kr. til medlemmerne i 2013.

9.

Til næste møde i samarbejdsudvalget:
Det er et problem at EPP4/I3 er en flaskehals i uddannelsessystemet. Der bør som minimum fastsættes en alternativ
prøvedato i tilfælde af aflysning allerede i planlægning af kursuskalenderen. Muligheden for at andre kan
afholde prøver kunne også være en mulighed.
I forhold til maksantal til EPP3/I2-prøver er det holdningen at 12 er mange til at nå hele vejen rundt på den
afsatte tid, hvis der skal gives ordentlig feedback og kursisterne skal opleve at de får noget med hjem.
Mange instruktørcertifikater forfalder i den nærmeste fremtid. Proceduren for fornyelsen af certifikater skal diskuteres,

så det kan køre gnidningsfrit.
FT fremsætter at instruktørcertifikaters gyldighed i andre sammenhænge er nedsat fra 5 til 3 år (f.eks. i klatreforbundet)
for at sikre niveauerne og opdatering af instruktører til nye standarder/metoder/regler. Det diskuteres om det er noget vi
vil rejse overfor DKF.
Konklusionen er at det ikke vurderes nødvendigt på nuværende tidspunkt. Det er vigtigere at vi får sikret en smidig
opdateringsprocedure for certifikaterne, og så følger udviklingen.
10.

LBJ udsender en doodle med datoer omkring uge 11 2013.

