Referat
Dato:

30/10-2019 kl. 17.00-21.00

Sted:

Ungdomsringen, Ørstedsgade 19 B st., 5000 Odense C (Fri parkering i gården, dog med P-tilladelse fra Ungdomsringen.)

Deltagere:

Lars Borch Jensen (LBJ), Efterskolerne
Vagn Sørensen), Grejbankerne
Bolette Fokdal, DKF
Søren Søborg, Højskolerne

Afbud

Ida

Referent:

Vagn

Referat udsendt:

30.10.2019

Nr.

Kommentar/beslutning/opgave

Dagsorden

Punkt

Bjørn Thomsen (PTJ) DGI
Ida Nielsen, Havkajakroerne
Flemming Torp, Ungdomsringen
Søren Andkjær (SA) Universiteterne

1) Valg af dirigent og referent
2) Godkendelse af referatet fra 27-3-2019
3) Siden sidst (som aftalt sidst vil det være fint at sende ”siden sidst” rundt inden mødet for at være mere effektive)
4) Hjemmesiden, noget nyt og er der rettelser f.eks. under ”repræsentanter? Søren S.
5) 8 timers førstehjælp, der er stadig grund til dialog omkring førstehjælp. Ida m.fl.
6) Ny tovholder for Havkajaksamrådet og ny repræsentant i Søsportens sikkerhedsråd
Hvad er samrådets holdning til merit mellem uddannelserne i IPP-systemet
7) Ny revideret rammebeskrivelse af IPP instruktørniveauerne, Bolette, DKF
Hvordan ser den endelige nye rammebeskrivelse ud efter Vagn ændringsforslag og debatten sidst.

Havkajakroerne spørger indtil hvorfor redningerne ”hand of God” og scoop IKKE er en del af pensum.
8) DKF arbejder på en dansk IPP5 norm evt. i samarbejde med det tyske og svenske forbund. Vagn og Bolette
Vagn har nogle tanker omkring, som han vil præsentere og Bolette kan orientere om, hvor projekt er nu.
9) DKF´s censorsamling 2019
DKF giver en kort opsummering omkring censorsamlingen og havkajaksamrådet kommer med evt. input til drøftelse på censorsamlingen
Herunder også opfølgning på ”pagajreglen” fra sidste censorsamling omkring europadaj og grønlænderåre, hvad er erfaringerne.
10) Underviser træf/symposium med fokus på teknik, undervisning, Sikkerhed, naturvenlig roning, tidevand mv.
Hvad er tilbagemeldingerne fra baglanderene?
11) Sejladsregler og passageransvarsforsikring,
Flemming lovede at følge op på problematikken vedrørende passageransvarsforsikringen i forhold til hvilke forsikringsselskaber, der er
godkendt til at tegne disse forsikringer mv.
12) Naturmødet 2020, kunne Havkajakroerne og Havkajaksamrådet evt. dele en stand på naturmødet, Ida
13) Økonomi. Søren A
14) Åben for tilføjelser
15) Næste møde
16) Eventuelt

1.

Valg af dirigent Søren A og referent Vagn

2.

Godkendelse af referat:
Godkendt

3.

Siden sidst:
Efterskolerne: Kenneth Hald er den nye repræsentant for efterskolerne. Efterskolerne vil i fremtiden lave samarbejde med Den frie Lærerskole
i Ollerup om kurser i kano/kajak.

Ungdomsringen: Flere kajakkurser i år end de foregående år. Der oprettes en stilling på 50 timer som friluftskonsulent når Lars stopper. UR er
i gang med at omorganisere ift. friluftskonsulent, evt i samarbejde med andre organisationer (LU, BUPL, Ungdomsskoleforeningen).
Grejbankerne: DKF: Årsmøde kommende weekend. EPP møde i Oldenburg med benchmark på EPP2, stor overensstemmelse mellem landene.
Censorsamling (I3 havkajak) medio november.
Højskolerne: DGI: Kompetancegruppen for kano og kajak fortsætter i 2020. Landsmøde i kommende weekend.
Uni/UC: Trenden er at der er mindre kajakaktivitet på universiteterne. Slut 2020 er der en stor friluftskonference på Vingstedcenteret.
Havkajakroerne: Alt kører planlagt og som sædvanligt i Havkajakroerne. Alle 4 træf for i år er gennemført, og vi er i fuld gang med at
planlægge næste års træf.
Derudover arbejder vi på at etablere en ny og mere moderne hjemmeside.
4.

Hjemmesiden, noget nyt og er der rettelser f.eks. under ”repræsentanter? Søren S.:
Referater fra de sidste 12 år lægges på siden i kommende tid.
Søren Søborg ændrer ”kontakt” på forsiden til Vagn, samt ”medlemmer – efterskoleforeningen” til Kenneth Hald.

5.

8 timers førstehjælp, der er stadig grund til dialog omkring førstehjælp. Ida m.fl.:
DKF har en oversigt over de kurser de kender til. DKF og DGI udbyder kurser til 2-300kr – min. 25 kurser i 2020. DKF godkender kurser der
indeholder de moduler der er beskrevet i besætningsfastsættelsen, også efter 1.1.2020 uanset hvilket kursus der er tale om.
Havkajaksamrådet retter en henvendelse til SFS for at få afklaret hvilke regler der gælder ift. førstehjælp for instruktører.

6.

Ny formand for Havkajaksamrådet og ny repræsentant i Søsportens sikkerhedsråd:
Formanden indkalder til møder og laver dagsorden. Ny formand: Vagn.
Stor tak til den afgående tovholder/formand Lars Borch!
Repræsentant i Søsportens sikkerhedsråd (to møder årligt i Korsør): Søren Andkjær

7.

Ny revideret rammebeskrivelse af IPP instruktørniveauerne, Bolette, DKF
Hvordan ser den endelige nye rammebeskrivelse ud efter Vagn ændringsforslag og debatten sidst:
Ny version er ikke pt tilgængelig på DKFs hjemmeside.
Havkajakroerne spørger indtil hvorfor redningerne ”Hand of God” og scoop IKKE er en del af pensum:

8.

DKF arbejder på en dansk IPP5 norm evt. i samarbejde med det tyske og svenske forbund. Vagn og Bolette
Vagn har nogle tanker omkring, som han vil præsentere og Bolette kan orientere om, hvor projekt er nu.:
Det svenske, tyske og danske forbund har planer om at afvikle en EPP5 prøve i 2020. Ideen for DKF er at skabe grundlag for en DKF
Instruktør 3+.
Diskussion om justering af IPP4 ved at tage en del af indholdet ud, som kan lægges i en fremtidig IPP5-norm.
FT opfordrer til at DKF og DGI koordinerer udviklingen af instruktørnormerne.

IPP5 diskuteres på censorsamlingen.
9.

DKF´s censorsamling 2019
DKF giver en kort opsummering omkring censorsamlingen og havkajaksamrådet kommer med evt. input til drøftelse på censorsamlingen
Herunder også opfølgning på ”pagajreglen” fra sidste censorsamling omkring europagaj og grønlænderåre, hvad er erfaringerne.:
Bolette sikrer at alle instruktører kender til reglerne for Euroblade og grønlandsk åre.

10.

Underviser træf/symposium med fokus på teknik, undervisning, Sikkerhed, naturvenlig roning, tidevand mv.
Hvad er tilbagemeldingerne fra baglanderene?:
Grejbankerne: der er interesse for et træf.
Uni: nok ikke den store interesse.
DKF: har i forvejen instruktør- og censorsamlingerne.
DGI: kun hvis det adskiller sig fra eksisterende træf og samlinger.
Forslag om at lave en temadag, fx med temaet Merit mellem de forskellige systemer.
Et træf kan være med til at sætte fokus på samrådets arbejde.

11.

Sejladsregler og passageransvarsforsikring,
Flemming lovede at følge op på problematikken vedrørende passageransvarsforsikringen i forhold til hvilke forsikringsselskaber, der er
godkendt til at tegne disse forsikringer mv.:
Flemming Torp forsøger at sætte et møde op med SFS vedr. førstehjælp, revision af bekendtgørelse, erfaringer med kontrolbesøg ift
sikkerhedsinstruks.
Organisationerne indhenter erfaringer fra kontrolbesøg.

12.

Naturmødet 2020, kunne Havkajakroerne og Havkajaksamrådet evt. dele en stand på naturmødet, Ida:
Samrådet ønsker ikke at deltage i naturmødet.

13.

Økonomi. Søren A
Saldo pr 29/10: 5.269,64

14.

Åben for tilføjelser
Afklaring af private kursusudbyderes afholdelse af IPP4 kursus og prøve. IPP4 prøven afvikles på samme måde som DKF-prøver og med
censor udpeget af DKF.

15.

Næste møde: Odense 16/3 2020 17-21.

