Uddannelsespolitik i Kerteminde Kajakklub
Vedtaget af bestyrelsen den 26. januar 2016

Indledning
Vi ønsker i Kerteminde Kajakklub, at klubbens medlemmer er så veluddannede som muligt i
kajak og kano for at opnå en høj grad af sikkerhed for den enkelte. Derfor går nogle af
klubbens medlemmer foran og uddanner sig til instruktører. Så kan vi afholde en bred vifte af
kurser på et kvalificeret niveau i klubben. Når vi er mange, så undgår vi også at belaste den
enkelte instruktør for meget. Det skal være sjovt at ro kajak, og at være instruktør.
Vi ønsker, at alle interesserede medlemmer har mulighed for få betalt kurser og uddannelse,
der kan nyttiggøres i klubben.
Da uddannelsesmidlerne er begrænsede, er der lavet en uddannelsespolitik, der udstikker
rammerne, så klubbens midler bliver brugt bedst muligt efter formålet. Bestyrelsen udpeger en
kursuskoordinator, der checker med kursusbudgettet og uddannelsespolitikken og aftaler
uddannelserne med dig inden tilmelding.
Rammerne i denne uddannelsespolitik kan efter aftale afviges, især i forhold til dem, der er
meget aktive i forhold til instruktøropgaver.
Hvis du har lyst til at uddanne dig, så kan du herunder i skemaform se, hvilket kursus, du har
mulighed for at få betalt af klubben. Har du spørgsmål, så henvend dig til formanden eller
kursuskoordinatoren.

Rammer for instruktøruddannelser i Kerteminde Kajakklub:
Klubben tilbyder normalt hvert år et internt instruktør 1 kursus over 2 dage. For at blive
godkendt skal du efterfølgende deltage aktivt i nogle aktiviteter (se skemaet herunder). Det er
instruktøren på kurset, der endeligt godkender dig og indsender godkendelsen via Karsten
Koch til DKF. Du skal normalt godkendes som instruktør 1 samme år, som du har været på
kursus. Ellers tager du kurset igen næste år.
Du kan få betalt dit næste egenfærdighedskursus som for eksempel EPP3-kursus og prøve,
når du er instruktør 1, men vi forventer, at du samtidig fungerer som aktiv underviser i klubben
på det niveau, du er instruktør på, og fx bliver godkendt som hjælpeinstruktør. Det er på
samme måde, når du er instruktør 2. Så kan du få betalt EPP4 kursus og prøve, når du
samtidig bruger din instruktør 2 uddannelse aktivt i klubben.
Klubben betaler 1 kursus og 1 prøve på hvert niveau. Hvis man dumper, betaler du selv for
ekstra kursus eller prøve.
Det er i sidste ende bestyrelsen, der bestemmer, hvem der skal være instruktør i klubben.

Kursusbudgettet
Vi har et kursusbudget, der svarer til, hvad vi får ind ved vores kursusafgifter, og det er
primært de 1.100 kr., der betales i kursusafgift på frigivelsesholdene. Det er normalt mellem
30.000 og 40.000 kr. om året.
Kursusbudgettet blev i 2015 brugt til:
- Instruktørkurser og EPP3 kurser og prøve
- 1 gratis badekort til aktive instruktører og hjælpeinstruktører
- Gratis deltagelse ved den årlige Instruktørsamling (max 10 deltagere) ca. 1.100 kr.
pr. deltager
- Gave til aktive hjælpeinstruktører
- Gavekort på 300 kr. til aktive instruktører (aktive i sæsonen)
- Gratis førstehjælpskurser (6-timers) til aktive instruktører. Ca. 1.000 kr. pr. deltager
- Gratis fridykkerkurser (ca. 200 kr.), rullekurser (ca. 200 kr.), bølgekurser (ca. 250
kr.).

Kursusaktivitet
Kerteminde Kajakklub arbejder for hvert år at afholde interne kurser i havkajak og i turkajak og
på sigt også eksterne kurser i EPP3 og instruktør 2 i havkajak og interne kurser i polokajak og
kano.
I havkajak handler det om:
- interne Åben Hus-arrangementer, EPP1-kurser, EPP2-kurser (frigivelseskurser over 8 – 9
gange og turbokurser over 1 dag), instruktør 1-kurser, rullekurser og teknik/sikkerhedsworkshops samt junior/ungdomskajak (nyt i 2015) og andet som teknik 1 og teknik 2 og
vinterteknik.
- åbne kurser med eksterne deltagere i EPP3 og instruktør 2 som regionalt uddannelsescenter
(nyt i 2015).
I turkajak handler det om:
-

Interne EPP2 kurser i turkajak for frigivne medlemmer.
På sigt bliver der åbne EPP3 kurser for eksterne medlemmer (nyt)

I polokajak handler det om:
-

Opstart af poloaktiviteter i svømmehallen i vinterhalvåret (nyt)

I kano handler det om:
-

Opstart af kanoaktiviteter og kursus (nyt)

Bilag 1
Uddannelsesvejen i Kerteminde Kajakklub.
Kurser og
prøver
Instruktør
1- kursus
– internt i
klubben

Hvad langt skal jeg være for at få
betalt kurser og prøver
Jeg er frigivet (EPP2) i havkajak, har
roet 150 km, har været med på flere af
klubbens ture, og jeg har turpas.
Jeg har været lidt med til at hjælpe ved
Åbent Hus, i svømmehallen, ved EPP1kursus eller juniorkajak.

Instruktør
1- kursus
– eksternt

Som ovenfor, men et eksternt
instruktørkursus 1 er dyrere end et
internt, så det er kun hvis der behov for
flere hjælpeinstruktører, og der ikke er
plads på det interne kursus

EPP3kursus og
prøve

Hvis det er samme år, som jeg var på
instruktør 1-kursus, så fungerer jeg som
aktiv hjælpeinstruktør (se ovenfor under
omfang) og er på vej til at blive godkendt
som instruktør 1.

Helst
internt
kursus

EPP3prøve

Omfang
1 dag i teorilokale og svømmehal og
1 dag på vandet
Hjælper til ved mindst
(sidemandsoplæring):
2 Åbent Hus,
2 x EPP1,
2 x torsdagsroning
1 frigivelseshold (EPP2).
Logbog til instruktøren (Thomas) for
at blive godkendt
2 dages kursus
Hjælper til ved
(sidemandsoplæring):
2 Åbent Hus,
2 x EPP1,
2 x torsdagsroning
1 frigivelseshold (EPP2).
Logbog til instruktøren (Thomas) for
at blive godkendt
16 timers kursus - 2 dages kursus
eller lagt ud over hverdagsaftener

Eller
Jeg er godkendt som instruktør 1 hos
instruktøren og DKF.
Jeg fungerer som aktiv hjælpeinstruktør
(se ovenfor under omfang)

1 dag

Jeg behøver ikke at have været på EPP3kursus.

Instruktør

Dumper jeg, så betaler jeg selv for næste
kursus eller prøve
Jeg har bestået og fungeret som aktiv

2 dage

2 kursus

Instruktør
2 prøve

EPP4kursus

EPP4prøve

Instruktør
3 kursus

Instruktør
3 prøve

hjælpeinstruktør i 2 sæsoner, jeg har
bestået førstehjælpskursus indenfor de
sidste 3 år, og jeg har til hensigt at
fungere som instruktør ved kommende
EPP2 kurser i klubben ved juniorkajak
eller lignende.
Jeg fungerer som aktiv hjælpeinstruktør.
Hvis jeg dumper, så betaler jeg selv for
næste kursus/prøve, og jeg har til hensigt
at fungere som instruktør ved kommende
EPP2 kurser og prøver i klubben eller
juniorkajak.
Jeg fungerer som aktiv instruktør 2 på 1
frigivelseshold eller ved anden aktivitet
som juniorkajak eller rullekurser, og jeg
har til hensigt at tage instruktør 3 og
fungere som instruktør ved kommende
EPP3 kurser og prøver i klubben.
Jeg fungerer som aktiv instruktør 2 på 1
frigivelseshold eller ved anden aktivitet
som juniorkajak eller rullekurser, og jeg
har til hensigt at tage instruktør 3 og
fungere som instruktør ved kommende
EPP3 kurser og prøver i klubben.
Jeg fungerer som aktiv instruktør 2 på 1
frigivelseshold eller ved anden aktivitet
som juniorkajak eller rullekurser, og jeg
har til hensigt at fungere som instruktør
ved kommende EPP3 kurser og prøver i
klubben.
Jeg fungerer som aktiv instruktør 2 på 1
frigivelseshold eller ved anden aktivitet
som juniorkajak eller rullekurser, og jeg
har til hensigt at fungere som instruktør
ved kommende EPP3 kurser og prøver i
klubben.

1 dag

3 dage

2 dage

3 dage

3 dage

Desuden tilbydes du som aktiv instruktør at deltage på klubbetalte kurser som DGI’s
kurser, rullekurser, rulle-instruktørkurser, turkano og turlederkurser. Men det skal aftales
(godkendes) med kursuskoordinatoren.

Bilag 2
Status på vores instruktøruddannelser i Kerteminde Kajakklub
2015

Optimalt - Vision

8 instruktør 2 i havkajak
11 instruktør 1 i havkajak
11 instruktør 1, der har været på kursus, men
ikke er godkendte.

2 instruktører med instruktør 3 i havkajak
8 instruktører med instruktør 2 i havkajak
20 hjælpeinstruktører med instruktør 1 i
havkajak

1 instruktør 2 i turkajak

1 instruktør 2 i turkajak
2 instruktør 1 i turkajak

1 instruktør 2 i kano
2 instruktør 1 i kano

1 instruktør 2 i kano
2 instruktør 1 i kano
1 instruktør 1 i polokajak
2 instruktør 2 i polokajak

