Referat
Dato:

7/10 2008 kl. 17.15

Sted:

Ungdomsringen, Odense

Deltagere:

Martin Nissen (MN), Havkajakroerne
Johnnie, B Laursen (JBL), Højskolerne
Nicolai Ilcus (NI), Havkajak Brancheforeningen
Per Grim (LJ), DGI

Afbud
Referent:
Referat udsendt:
Nr.
Punkt

Nicolai Ilcus
PU
Kommentar/beslutning/opgave

Peter Unold (PU), DKF
Lars Borch Jensen (LBJ), Efterskolerne
Jens Øyås Rasmussen (JØR), Universiteterne
Flemming Torp (FT), Ungdomsringen,

Dagsorden

1)

Valg af referent

2)

Godkendelse af referat og siden sidst.

3)
Meritproceduren til EPP. Vi mangler skemaet til Merit for at kunne lægge oplysningerne ud på hjemmesiden og
for at kunne sende det ud via vores database. (Flemming)

0.
1.
2.

4)

Fremtiden for samrådet. Hvad er vores funktion fremover og hvor står de enkelte organisationer i dag?

5)

Opsamlingsprøven den 15-16/11-08. Orientering fra Per

6)

Seminaret 08, Indbydelse er udsendt

7)

Økonomien

8)

Næste møde

9)

Eventuelt

PU blev valgt.
Referatet kunne godkendes.
PG: 15-16. Op at stå. Udannet en masse. En del skal til eksamen. Kurser af helvede til. Alle skal uddannes. Instrktørkurser bruges
som ”underholdning”. 12 op og 3 bestod. Til små klubber.
FT: 9 op og 6 bestod. 3 * Epp3(instr2 – 3*epp2/instr1. Ændringsforslag til instruktør 1+2 kurser. Svært med EPP 3 og instr 2
sammenhælngen koordineres. Vigtigt at få sammenhæng i I1, I2 og I3 før brugerniveauerne. Skal vi inden vinteren er slut – samlet
møde. Samrådet anbefaler DKF at afholde et fællesmøde for instruktør-fokusgrupperne februar. ( ) Ændret så vi lave hav instr 1(2
dage svømme og 3 dage på tur – 1.5måned imellem , EPP 2 og instr 1) og instr 2(2 dage savmme , EPP 3).
7 oppe og 1 bestod. Instr 1.
Erfaringen: EPP3 og instr 2 må ikke blandes sammen – skal gå 4 uger. Brugernivauet. EPP3 eksamen en aften.. I stedet for at si
folk fra.
JØS: SDU havde møde med Rune. Om udviddet skoleaftale.godt med censor udefra. Debat om klubbers rettigheder til at uddanne
instruktører.

JB: Overvejelser om undervisning i forår og efterår. Instr 1. Friluftsvejledere. Debat om højt støttefag.Årsmøde til april.
PU: DM teknik. DK Maraton.. Surf. Atletik. Tal. Instr 3 forløb på Samsø. 2 dages træning. 8 deltagere. Formidlingsdelen.
HR: 1250 medlemmer. Velbesøgt sommertræf. 120-130 deltagere. Efterårstræf: 40-45. EPP2+3 kurser. Ny bestyrelse. Lone
Pedersen.
Vagn. Underviser Køng. Friluftsnetværket. Flere skole repræsenteret. Med til at arrangere seminar i Klitmøller. Udsendt til alle dem
sidste år. Frist d. 17.
FT: Undersøger mulighedeen for at via Samrådsdatabasen at gøre opmærksom på Samrådsseminar.
”Ikke gå til instr 2 uden at være instr 1” ?
FT: Samarbejde med DKF om uddannelsesuge.
Medlemsgrupper: Rune – sende kopi til Rune.
3.

Meritskema afpudsning.
De enkelte organisationer borger for at meritansøgerne faktisk er instruktører jfr. Samrådets regler.
”Alle tilslutter sig dette system” er spørgsmålet fra FT?
Tilslutte == køb af licens?
Ö Arbejde mod at bruge dette system.
[Få på plads – hvornår er endelig frist!]
FT: snakkre med rune om fristen.
Havkajakroere niveauer: merit.
Skemaet opdateres.. Org. Tilsluttede sig ordlyden.

4.

JB: Et godt forum at mødes i. To årlige møder. Forestår en snak – hvad skal vi bruge det til? DKF tænker og overvejer.
JØ: Tilslutter sig forslaget. Fælles interesseorganisation.
PG: Her bliver det organisatorisk i rammer så DKF får udbyderne i tale.
FT: DKF har stor interesse i det.
PU: Tænke sammen med Kano samrådet.
JB::
MN: Samrådet er nødvendigt. Ikke alle vore har en baggrund i DKF. Oplyse kajak DK om hvor beslutninger tages.

FT: Godt at mødes.
JB: Kikke på vedtægter.
Kano&Kajaksamråd.
”Del og hersk”.
FT: Bedst vi ikke træffer endelig beslutninger om nedlukning. ”Der er vi ikke endnu”. Slutningen af vinteren – DKF være afklaret.
JB: Udvikling på det.
MN: Ikke sikker på at servicere – alle samrådsinstruktørtræffene.
LB og FT: Stikord til formålet.
5.

Skal på DKFs hjemmeside! Rune for helevde.
DGI Motion og Frluftsliv betaler instruktørene. EPP 3, instr 2, havkajakinstr.
Instr 2. Dårligt beskrevet! Uofficielle papirer! Checker op på om det ligger online.
Vigtigt at kursisterne kenbder spillereglerne. Udgang: EPP 2 og instr 1.(foreslår jeg)
FT: Foreslår at cleare med Rune.
FT: prøver at samskrive retningslinjerne på vores hjemmeside.
KV:

6.

Forslag til seminaret..

7.

Det ser godr ud..

8.

Holdning om Instr. 3 debat.
PG: 2*prøver.
JB: Definere seminarer. Ikke bredt. Fokus på havkajak. Rimeligt op kombinere det på en weekend. Ikke op ifuldt pensum.
JØ: Nødvendigt med opdatering.
FT: Afvejede prøve mod forløb. Fokus på bestemte ting. Fokus på ting som de ikke arbejder til dagligt. Kom og vis hvad du kan.
Fastholde folk.
Instr. 2 og EPP 3.
PG: Fint at teste.
FT: Tilslutte. Folk skal kunne tingene.
Vende tilbage til:
MN:

JB: Vigtigt at bedømmerne

Klarhed:
Længere debat om ”godkendelse” af meriterede instruktører.
9.

Næste møde Odense.
3 dec. 17.15

