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1) Valg af dirigent og referent
2) Godkendelse af referatet
3) Siden sidst
4) Rapport fra EPP censorsamling og møde.
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 Hvordan
er det gået?

6) I2 og EPP3prøver med kun en censor. Hvordan er det gået?
7) Skriftlige prøver på instruktør 2. Opfølgning fra sidst nu med Peter fra DKF om pilot-projekt i 2013. Hvordan er erfaringern med det?
8) Mange certifikater forfalder snart. Fornyelsen skal diskuteres og aftales. PU og FT laver udkast.
9) Økonomi (LB udsender opkrævning til hver organisation med denne indkaldelse)
10) Debat om Samrådets fremtidige mødeform.
11) Åben for tilføjelser
12) Næste møde
13) Eventuelt
1.

LBJ dirigent / SW referent.

2.

Referatet er godkendt.

3.

SES Ikke meget nyt. Men forsikringskravet fra Søfartsstyrelsen er en udfordring. Kommunerne arbejder på at få
fælles aftaler med forsikringsselskaberne. Det risikerer at blive så dyrt at det reelt betyder at sejladsaktiviteter
bliver umulige i nogle kommuner. FT tilføjer at Søfartsstyrelsen accepterer at kommuner kan være
selvforsikrende også i forhold til den nye obligatoriske ansvarsforsikring.
SA

Der uddannes løbende folk i regi af universiteterne. Der foreligger ikke tal. Universiteterne er selvforsikrende og
der er blevet snakket sammen universiteterne imellem.
Hvordan foregår udpegning af repræsentanter andre steder? Hvordan sikres kommunikation til baglandet
(gode råd) så legitimitet sikres?

SW

Højskolernes friluftsnetværk havde for nyligt en samling, hvor målet var at genopfriske kanofærdigheder.
Forsikringsspørgsmålet er blevet løst af de enkelte højskoler individuelt.

4.

JM

140 deltagere på et vellykket sommertræf. Der er blevet afholdt et vellykket efterårstræf, hvor der desuden var
valg til bestyrelse. Vintertræf i 2014 bliver i Odder i marts måned. Sommertræf 2014 er på sydsjælland.
Efterårstræffet 2014 bliver på Bornholm.
Bladet er i krise, da der ikke kan findes en layoutansvarlig og der i øvrigt ikke kan opnås enighed omkring
lønning af en ansvarlig. Seneste blad udkom desværre ikke.

LB

Kurserne er forløbet planmæssigt. Netop i dag er der blevet færdiggjort et hæfte til et endags sikkerhedskursus
med et minimum af færdigheder til aktiviteter i beskyttede farvand. (FT) En dag for enten kajak eller kano,
tænkt som et niveau under de etablerede instruktøruddannelser som en form for turleder i meget beskyttede
farvand (defineret af kommunen). Alle i Københavns kommune uanset øvrig uddannelse skal på kurset, for at
blive opdateret på gældende retningslinjer i kommunen. Der har været afholdt 12 kurser alene på Kattinge
Værk, primært i kano, og det ser ud til at skabe interesse for videre uddannelse.
SA stiller spørgsmål til, om der nu er tale om endnu en udbyder af uddannelse, som kunne give anledning til
problemer? (Der er naturligvis forståelse for indsatsen for at holde gang i sejladsaktiviteter for børn og unge.)
FT fremhæver at kommunen har indført en ny kategori farvand, nemlig meget beskyttet, som defineres alene af
kommunerne. Det er kun til disse område endagskurset gælder. Skal der laves aktiviteter i øvrigt farvands
kræves de etablerede uddannelser.

FT

Pænt fyldte kurser som sædvanligt. Planlægger samme næste år.

PU

Code of conduct blev vedtaget for to år siden. Det var foranlediget af DIF for at skabe mere åbenhed i
specialforbundene. Det betyder at bestyrelsens referater og bilag offentliggøres.
Der blev ved seneste valg til bestyrelsen udskiftet 3 medlemmer.
Flemming Jørgensen, den ansvarlige administrative medarbejdere, har valgt at stoppe. Der
Under DIF mødes alle specialforbund, der har med vand at gøre for at koordinere sikkerhedsforeskrifter for
forbundenes klubber.
Der er igen i år blevet slået rekorder med antallet af udstedte licenser...

DGI

Ikke meget nyt, pga. sent indkaldt suppleant.

Rapport fra EPP censorsamling og møde.
PU Kredsen af EPP-landene vokser og det har foranlediget de etablerede lande til at arrangere censorsamlinger

(såkaldte benchmarking tests), hvor der afholdes prøver som anledninger til at diskutere niveauerne.
Den primære diskussion var, hvorvidt censorerne primært kigger på et helhedsbillede eller specifikke tekniske
enkeltfærdigheder.
Det var et meget vellykket arrangement indholdsmæssigt og lærerigt at bringe censorer sammen fra de
forskellige lande. Alle lande ønsker at gentage succesen næste år.
De gamle drømme om et ensartet instruktørsystem EPP-landene imellem fortoner sig i tågen af forskellige
måder at gøre det på. Det helt store spørgsmål i år var, hvordan censorer udvælges og ”justeres” og deres
færdigheder vedligeholdes rundt omkring i deltagerlandene. Der arbejdes på at formalisere kravene til
censorkorpsene som en del af EPP-standarden.
Der er enighed om at censorering starter ved EPP3. Danmark har været strikse på kravet til ekstern censur. De
øvrige lande er enige i at det er en god ide, men der virkeligheden er en anden derude.
EPP1-2 diskuteres ikke landene imellem. Disse niveauer er i højere grad udtryk for lokale rotraditioner. EPP2niveauet er frigivelsesniveau generelt i landene.
Finland er nu med. Norge og Italien sender formentlig snart en officiel ansøgning. De Baltiske lande har i øvrigt ytret interesse.
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 Hvordan
er det gået?
Forslaget om at reserve to datoer til disse niveauer er blevet diskuteret. Halvdelen af EPP4-prøverne blev aflyst
i 2013. Udfordringen med to prøvedage kan være at censorerne skal binde sig til to dage. FT har positive
tilbagemeldinger fra dele af censorkorpset. PU har meddelt at der skal bookes to datoer til prøverne i 2014.
Prøverne har ligget, så man kunne risikere at blive ”fanget.” Man har derfor valgt at prøve at udbyde en I3prøve for folk, der har været på EPP4 og I3 kursus, men endnu ikke har haft mulighed for at tage en EPP4prøve. Certifikatet vil være tidsbegrænset og det kræves af EPP4-prøven bestås i 2014. Der er oprettet en
sådan prøve som forsøg og den er allerede fyldt.
Frigivelse af EPP4-kurserne: i 2014 fortsættes forsøgsordningen, hvor organisationerne har mulighed for at
udbyde EPP4-kurser. Det vides ikke, hvor mange kurser der er afholdt i 2013.

6.

I2 og EPP3prøver med kun en censor. Hvordan er det gået?
Udgangspunktet er at instruktør ikke kan være censor, men at én censor alene kan afholde en prøve med 6 deltagere. Det gælder
kun EPP3-niveauet. Forsøget fortsættes i 2014.
PU har fået afsat penge af til kontrolbesøg rundt omkring på landets EPP2-kurser. Ønsket er ligeså meget at sende et signal om at
niveauerne skal tages seriøst.
SA er i tvivl om hvorvidt det overhovedet vil fungere med kontrolbesøg. Kunne man eventuelt gøre det anderledes? Det skal så vidt
muligt vinkles positivt samarbejdende. PU fremhæver at der indtil videre kun er afsat penge og at der er åbent for indput.

7.

8.

Skriftlige prøver på instruktør 2. Opfølgning fra sidst nu med Peter fra DKF om pilot-projekt i 2013. Hvordan er
erfaringern med det?
SA:

Hvad er det man ønsker at teste med en prøve?

PU

Jannie har forsøgt sig med en multiple choice på selve dagen. Det har fungeret godt.

LB

Velforberedte skriftlige oplæg omkring turforberedelse med mulighed for informationssøgning (2-3 sider)
hjemmefra har fungeret godt. Kombineret med en multiple choice giver det meget mere ro på selve
prøvedagen. Rettetiden har ikke været overvældende. Det har været meget positivt.

FT

Kursisterne har været positive og glade for fordybelsen i forberedelsen.

LB

Sender sit arbejde ud.

PU

Det skal med på instruktør/censor-samling 2014

Mange certifikater forfalder snart. Fornyelsen skal diskuteres og aftales. PU og FT laver udkast. Der er kun tale om
instruktør-status, ikke censor-status.
Forslaget er at man udfylder en formular, som skal udfyldes på tro og love. SA er glad for tilliden til at folk
svarer ærligt, men foreslår lidt bredere formuleringer i spørgsmålene.

Der nikkes til modellen og PU og FT kigger videre på det og sender det endelige udkast. PU sender det
endelige forslag rundt til samrådet. Desuden indføres at bibeholdelse af censorstatus kræver deltagelse i
censorsamlinger.
9.

2304,17kr. d.d.
DGI, DKF og Havkajakroerne er de eneste der har betalt de 500kr. LB opkrævede inden sidste møde. LB rundsender
opkrævningen igen til alle dem med røde ører.
10.

Debat om Samrådets fremtidige mødeform.

PU
FT
SA
JM
PU
FT

Drømmer om et lidt længere møde årligt, hvor flere har mulighed for at deltage og med mulighed for lidt mere
uformel åben diskussion. Kunne være et tema for mødet.
Foreslår at vi prøver det af.
Kunne være interessant med et tema for mødes, som igangsættes af et oplæg om emnet. Det kunne f.eks.
være en eftermiddag eller en formiddag.
Det er vigtigt med et godt oplæg, for at få flere med.
Måske behøver opdelingen mellem politikere og instruktører ikke være helt så stramt. Et åbent møde kunne
godt være interessant for f.eks. I3'ere.
Vildtbeskyttelse kommer til at blive et meget varmt emne i den kommende tid. Skulle det være temaet ved
første forsøg?
Det er blevet besluttet som emne til næste møde. Det foreslås at være et fyraftensmøde fra 17.15 til 20-21, incl
en sandwich... LB og FT arbejder videre og sender information og ønsker om input ud.

SA

I forhold til punktet ”Siden sidst” foreslås at vi rundsender lidt information inden mødet for at få punktet til at
blive bedre

SA

I forhold til punktet ”Siden sidst” foreslås at vi rundsender information inden mødet for at få punktet til at fungere
bedre. Der kan eventuelt uddybes på mødet.

11.

LB minder om dette ved mødeindkaldelsen.

12.

Næste møde er det under punkt 10 aftalte temamøde. FT finder oplægsholdere og koordinerer datoer med dem. Der rundsendes
information og dato, samt mødessted. Det bliver i februar-marts.

