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1) Valg af referent
2) Godkendelse af referat og siden sidst.
3) Merit i forhold til EPP.
4) Fremtiden for Havkajaksamrådet.
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6) Økonomi.
7) Næste møde
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1.
2.

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

PU er referent (dagsorden er blevet tilpasset drøftelserne).
Den annoncerede sammenlægning af DGI og DIF blev diskuteret.
Samrådets ”forhandlingsudvalg” har sammen med DKF justeret reglerne for merit af instruktører og vejledere i relation til EPP.
Forhandlingsudvalget har sammen med DKF lavet en skoleaftale for EPP-udbydere.
DKF har påtaget sig opgaven med at registrere roere og instruktører i EPP-systemet.
Forhandlingsudvalget fremhævede DKFs samarbejdsvilje.

De to kommercielle udbyderforeninger er opløst og under gendannelse i en ny fælles forening.
Problemer med at EPP udbydere ikke har fået diplomer.
Repræsentanterne i Samrådet oplyste om deres deltagelse i EPP-fokusgrupperne.
MN: Forårstræf gennemført med succes. Foreningen har nu over 1200 medlemmer. Vejlederforløb afsluttet med fem nye vejledere.
Holdningen til EPP i HR er en god blanding ja/nej/måske.
LB: Snarligt møde om EPP. Nogle skoler vil vælge klubmodel og andre skolemodel.
PG: Kano og Kajak aktivitetsgruppe etableret i DGI med PG som ansvarlig. Delte meninger for/imod EPP. Påtænker at købe EPP
licens i 2009 på landsafdelingsniveau. Motionsvejleder uddannelse under udarbejdelse. Snarligt møde om EPP.
JØR: Universiteterne diskuterer EPP internt. Der planlægges møder imellem de enkelte institutioner og DKF, med henblik på at
klarlægge mulighederne for at integrere EPP i de forskellige uddannelsesforløb.
JBL: Oure ønsker en EPP udbyderlicens. Viborg vælger klubmodellen. Andre højskoler ønsker en skoleaftale. EPP/Instr 1 niveauet
interessant visse steder.
FT: Glad for de faste rammer EPP giver. Påtænker at begynde at bruge niveauerne.
PU: Årsmøde og supplering af Havkajakarbejdsgruppen. Samrådet orienteres fortløbende om udviklingen af EPP. DKFs klubber
har i stort tal tilsluttet sig EPP. Diverse hav og surfarrangementer gennemført.
3.

Mailfunktionen i databasen benyttes til at informere instruktører og vejledere om proceduren for merit.
Organisationerne påtager sig at informere egne medlemmer om meritordningen for EPP.
Samrådets hjemmeside opdateres så der informeres om ordningen.
Hver organisation laver en samlet meritansøgning til DKF.
Ved næste Samrådsmøde samles trådene.
Model for roere under uddannelse i 2008 blev diskuteret.
Samrådet arbejder på en opsamlingsprøve 8.- 9.. november, hvor deltagerne går til kombineret Samråd og EPP 3/Instr 2 prøve.
(OBS Rettelse efter referatskrivningen! Datoen er lavet om til 15.-16. november 08 efter aftale med DKF og medlemmerne af
samrådet 18/8-08 Lars Borch)
FT taler med DKF om modellen.

PG undersøger mulighed for at prøven kan afholdes i DGI regi. [efterfølgende har DGI Motion og Friluftsliv givet tilsagn om at
prøven kan afholdes i Havkajaksamrådets regi, således at udvalget giver tilskud til de instruktører, der ikke er DGI

medlemmer]
4.

Fremtiden for Havkajaksamrådet og Samrådets uddannelser blev diskuteret i lyset af EPP og DGI/DIF sammenlægningen.
Der planlægges ingen vejlederprøver i år.
Det er fortsat svært at lave en samlet udtalelse fra Samrådet vedrørende EPP og fremtiden. Nogle organisationer er reelt skiftet til
brug af EPP mens andre endnu har interne diskussioner til gode.
Nogle fremhævede at det var problematisk at tilslutte sig EPP, før hele systemet inkl. instruktøruddannelsen var færdig.
Organisationerne har efterfølgende tilsluttet sig følgende ordlyd:
Havkajaksamrådet arbejder positivt og konstruktivt med DKF om at udvikle EPP til en fælles havkajakuddannelse.
Havkajaksamrådet fortsætter arbejdet med databasen indtil dette ikke længere findes nødvendigt. I det tilfælde at registrering i
Havkajaksamrådets database ophører, sørger Havkajaksamrådet for at listen over instruktører og vejledere forbliver offentliggjort.

5.

Diskussionen om Samrådets fremtidige funktion fortsætter ved næste møde.
Samrådets seminar er programsat til dagene 4-5./10.
PU kontakter arbejdsgruppen bag seminaret vedr. evt. samarbejde med DKFs SurfSymposium 27-28./9.

6.

Økonomien er tilfredsstillende.

7.

Næste møde bliver 7. oktober kl. 17.15 samme sted.
Alternativ dato onsdag d. 29. oktober.
Fokus for mødet bliver ansøgningerne om til merit til EPP-systemet.

8.

Intet til evt.

