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Deltagere Fornavn Efternavn Klub 
Ole Tikjøb BE / Formand 
Vibeke Preisler BE / Næstformand 
Peter Nielsen BE / 2 Næstformand 
Jan Darfelt BE / Eliteansvarlig 
Nanna Ilmer BE / Formand MU 
Peter Sørensen BE / Formand PU 
Peter Unold BE / Formand BBU 
Lau Larsen BE / Formand KU 
Niels Nygaard DIF 
Christian Jacobsen Direktør 
Dorthe Hansen Udviklingskonsulent 
Flemming Agner Jørgensen Klubkonsulent 
Lars Petersen Udviklingskonsulent 
Michael Jakobson Udviklingskonsulent 
Michael Jacobsen Fjeldvig Ungdomslandstræner 
Mikkel von Seelen Sportschef 
Per Scales AU 
Ene Camille Lindharth BBU 
Esben Østergaard Kjeldsen BBU 
Jan Seremet HKAG 
Tomas Kolbe HKAG 
Bjørn Ole Ejlersen HKAG/Vedbæk 
Niels - Peter Andersen KU 
Christian Schmidt KU 
Finn Larsen KU 
Peter Carlsen KU 
Jørn Mathisen MU 
Bjarne Kongstad MU 
Jørgen Andersen MU 
John Ludwig ÆRESMEDLEM 
Mette Lybæch DSR 
Pia Gulstad Esrum 
Thorkild Tönnsen Flensborg Roklub 
Jon Hansen Frederikshavn Kajakklub 
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Palle Lund-Jensen Føns Søsportsklub 
Erik Serbian Jensen Gilleleje Ro- og kajakklub 
Gitte Seiler Gladsaxe kano og kajakklub 
Søren Ellebæk Gladsaxe kano og kajakklub 
Christian Petersen Gladsaxe kano og kajakklub 
Per Rolmar Holbæk Kajak Klub 
Bolette Fokdal Holbæk Kajak Klub 
Helle David Jensen Holte Roklub 
Lin Gjerding Holte Roklub 
Johanna Nielsen Hvidovre Kajakklub 
Per Arentoft Kano- og Kajakklubben 361 
Carsten Larsen Kano- og Kajakklubben 361 
Kim Kristensen Kano- og Kajakklubben 361 
Niels Wessel Larsen Kano- og Kajakklubben 361 
Ida Jensen Kano- og Kajakklubben Gudenaa 
Tommy Kjær Kano- og Kajakklubben Gudenaa 
Dennis Kristensen Kano- og Kajakklubben Gudenaa 
Jeanett Nielsen Kano- og Kajakklubben Gudenaa 
Flemming Grønborg Kano og Kajakklubben Limfjorden 
Frede Nilsson Kano- og Kajakklubben Nord 
Gorm Rønved Larsen Kerteminde Kajakklub 
Jan Munkholm Københavns Kajakklub 
Søren Petersen Køge Kano og Kajak Klub 
Anders Hauge Sørensen Køge kano og kajak Klub 
Henrik Madsen Lyngby kanoklub 
Louise Jørgensen Lyngby kanoklub 
Marianne Gjerlufsen Lyngby kanoklub 
Jane Hinge Lyngby kanoklub 
Niels Andersen Lyngby kanoklub 
John Bahr Lyngby kanoklub 
Thomas Gjerlufsen Lyngby Kanoklub 
Claus Jørgensen Maribo Kajakklub 
Jan Wandy Pedersen Maribo Kajakklub 
Jørn Skovbjerg MKC 
Bjørn Møller Gregersen MKC 
Erik Friis Nybro-Furå Kano og Kajakklub 
Jan Steffensen Nybro-Furå Kano og Kajakklub 
Levy Thomsen Nybro-Furå Kano og Kajakklub 
Steen Søgaard Nybro-Furå Kano og Kajakklub 
Kristian Nielsen Nybro-Furå Kano og Kajakklub 
Hans Stokholm Nybro-Furå Kano og Kajakklub 
Preben Sten Jensen Næstved Kajak- og Canoklub 
Ole Porsbo Næstved Kajak- og Canoklub 
Kurt Erik Jensen Næstved Kajak- og Canoklub 

Side 2 af 18 



Finn Pedersen Roskilde Fjords Kajakklub 
Annemarie Bauer Nielsen Rungsted Kajakklub 
Susanne Dixen Ry Roklub 
Frank Haupt Hansen Ry Roklub 
Marianne Hansen Silkeborg Kajakklub 
Peter Nyegaard Jensen Silkeborg Kajakklub 
Finn Pape Silkeborg Kajakklub 
Ulrik Kofoed Silkeborg Kajakklub 
Peter Andersen Skanderborg Kano- og Kajakklub 
Lars Bøjesen Struer Kajakklub 
Benjamin Pedersen Struer Kajakklub 
Ditte Friis-Pedersen Sundby Kajakklub 
Ulla Stuart Sundby Kajakklub 
Pia Hess Christensen Svendborg Kajakklub 
Jan Thorup Nielsen Svendborg Kajakklub 
Kim Petersen Sønderborg Kajak Klub 
Claus Johansen Sønderborg Kajak Klub 
Birgit Juul Jørgensen Sønderborg Kajak Klub 
Casper Gyldenberg Thisted Ro- og Kajakklub 
Poul Erik Pedersen Tønder Roklub 
Søren Hyttel Vallensbæk Kano og Kajak Club 
John Broe Rasmussen Vejle Kajakklub 
Anne Jacobsen Fjeldvig Vejle Kajakklub  

Nr. Punkt Kommentar/beslutning/opgave 

1. Velkomst Ole Tikøb,  
 
Takker for lørdagens ”kajak-trivial pursuit”, en anderledes aften som gik rigtigt 
godt, og som kunne gentages med succes. 
 
Særlig tak til æresmedlemmerne. John Ludwigsen var mødt op, mens Jørn 
Cronberg desværre ikke kunne komme. Også tak til Niels Nygaard formand 
for Danmarks Idræts-Forbund. 
 
Vi mindes de mistede i 2009: Egon Andersen, Sundby kajakklub døde 3. maj 
2009, dagen efter han havde 70 års jubilæum i klubben. Egon nåede at fylde 
90 år den 25. januar 2009 og arbejdede altid for sporten. 
Hanne Bloch døde i juli 2009. Hanne var DKF´s første ansatte, og fratrådte i 
2008 efter 28 år i DKF. Hanne var dybt engageret i sporten og respekteret af 
klubberne. 
Æret være deres minde. 
 
Niels Nygaard har ordet: 
For DIF er det spændende at komme ud til specialforbundene og se og høre, 
hvad der rører sig. Det er et flot fremmøde af klubberne, og der skal lyde en 
stor tak for indsatsen i 2009. 
Konkurrencen bliver stærkere nationalt og internationalt, men med de flotte 
resultater, der bliver leveret i DKF, ser det godt ud for fremtiden. 
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Økonomi præger dagligdagen mange steder, der er derfor stor brug for de 
mange frivillige, men der er også stadig et behov for professionelle, der kan 
støtte de frivillige. Tipsmidlerne er blevet begrænsede, men DKF har været 
gode til at tilpasse sig de nye forhold. Forhåbentlig ser vi en bedring fremover 
på grund af en ændret tipslov og en ny finanslov. DIF familien står sammen og 
skal sammen arbejde for at synliggøre vores mange sportslige aktiviteter i 
årene fremover. 
Tak for rigtigt godt samarbejde. 
 

2. Valg af dirigent Willy Rasmussen, konsulent i DIF, foreslås som dirigent og vælges.  
 

3. Valg af 
stemmeudvalg 

Willy konstaterede, at årsmødet bliver refereret og båndet. Formalia 
gennemgås og er i orden, og det konstateres, at årsmødet er 
beslutningsdygtigt i forhold til lovene. 
59 stemmeberettigede, 105 til stede 
 

4. Formanden aflægger 
beretning 

Skriftlig beretning foreligger i materialet – her er Ole Tikøbs tilføjelser. 
Siden sidst: 
DKF byder velkommen til 3 nye kajakklubber, Faaborg Havkajakklub, Hou 
kajakklub – Hals, Nysted Roklub 
 
Det nye Kano og Kajak Magasin er endelig kommet. Det bliver sendt direkte 
ud til ca. 13.000 ud af forbundets ca. 18.000 medlemmer. Der sendes 
ekstraordinært blade ud til klubberne, som endnu ikke har registreret 
medlemmer til direkte udsendelse. Der skal lyde en stor opfordring til 
klubberne om at registrere de resterende medlemmer. 
 
Der er indgået en ny sponsoraftale med Dansprint og Craft. Derudover har 
sponsorarbejdet været drønsvært, men DKF vil også fremover bruge tid på 
dette arbejde. 
 
DKF har et godt forhold til en række andre specialforbund, som søger politisk 
indflydelse, og nyder god respekt som samarbejdspartner indenfor DIF, 
herunder også forholdet til Team Danmark. 
DKF har et godt samarbejde med Københavns havn om et nyt flydende 
klubhus. Der er stiftet en ny forening ”White Water Viborg,” som kigger på 
muligheden for et white water anlæg i Danmark, hvor DKF også er 
repræsenteret. 
 
Stor tak til alle arrangørerne af nationale og internationale arrangementer. Og 
en ekstra tak til Lau Larsen, som har gjort en kæmpe indsats i 2009. 
 
På personalesiden sker der også hele tiden forandringer, og der skal lyde en 
tak til udviklingskonsulent Lars H. Pedersen, som har valgt at søge nye 
udfordringer, og velkommen til ny udviklingskonsulent Michael Anthonius 
Jakobson, som træder til i stedet for Lars. 
 
Landsholdene er p.t. på træningslejr i Florida, og det går rigtigt godt derovre. 
 
Spørgsmål til beretning: 
Thomas Gerlufsen, LK: 
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Vil gerne høre om World Cup 2011, VM 2013 bliver udliciteret til klubberne, 
eller bliver det DKF alene? 
Vil gerne høre mere om økonomi til de internationale stævner.  
Vil gerne høre nærmere om tidsfrist på Herning rostadion.  
Vil gerne høre nærmere om løn til direktør. 
Vil gerne høre mere om administration, distribution og registrering af det nye 
”Magasinet Kano og Kajak” 
 
Svar fra Ole Tikøb 
Ad: World Cup og VM 
Ikke tildelt af ICF endnu. Tanken er at dele kan udliciteres, men vil ikke tage 
stilling før arrangementet er tildelt. 
 
Ad: Herning rostadion 
Intet nyt, OT har talt med Hernings borgmester Lars Krarup, der siger 2013.  
 
Ad: Direktør.  
Ikke ændret i forhold i kontrakt. Dog ændringer i forhold til arbejdsopgaver. 
Der er ingen opsigelsesbonus eller lignende, som følger ved fratrædelse.  
 
Ad: Magasinet 
Henviser til Christian Jacobsen, men det er klubberne, der suverænt 
bestemmer, hvem der skel have bladet. 
CJ: 
Bladet kan sagtens registreres uden at ro kajak. Husstandsomdeling kan 
reguleres ved, at klubben kun tildeler et blad pr. husstand.  
Klubben holder styr på, hvem der er medlem, og tilmelder/framelder klubbens 
medlemmer. Medlemmet står stadig i DKF database, men dette vedrører ikke 
klubben. 
Mht. behovet for at kigge på andre former for registrering evt. velfungerende 
database, så er det ikke en mulighed, der vil blive arbejdet videre med. DKF 
tror, det er smart, at det er medlemmerne selv, der er ansvarlige for 
opdateringer. Derfor er det nødvendigt, at klubben laver en tidsmæssig 
investering, og opretter deres bladmodtagere med eller uden epp licens. 
Opfordring til at bruge de muligheder, der er. Silkeborg har rekorden med 
knap 300 bladregistreringer på 2,5 time. 
 
Thomas Gerlufsen, LK 
Mener ikke model fra VM 1993 er en god model, da det gav stort underskud. 
Mht. Magasinet. Hvorfor kan lister ikke samkøres med postcenter i Jylland? 
 
Anne Marie Bauer, Rungsted kajakklub 
Hvad er tidshorisont på opprioritering af hjemmeside? 
Ked af at hjemmeside er nedprioriteret. Bruger alt for meget tid på at finde 
rundt på den.  
 
Svar fra Ole Tikøb 
Ad hjemmeside: 
Det er klart, at DKF gerne vil i gang med arbejdet med hjemmesiden. 
Bestyrelsen hører opfordringen, men kan ikke sige nogen dato. 
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Ad Thomas: 
Der er forskel på kortbane og maraton, og DKF har også lavet overskud på 
World Cup 2009. Klubberne hører fra DKF, så snart der er nyt om 
arrangementerne. 
 
Beretningen, blev godkendt 
 

5. Den eliteansvarlige 
aflægger beretning 
 

Jan Darfelt, Eliteansvarlig 
 
Supplement til beretningen: 
Ansættelse af ny sportschef, Mikkel von Seelen, tiltrådte den 1. januar 2010, 
Mikkel kommer fra en stilling som cheftræner inden for svømning, senest i 
Kvik, Kastrup. 
 
Kim Wraae (Kim hedder ikke længere Knudsen) er vendt tilbage som aktiv på 
Elitecenteret. Dette betragtes som et plus og styrkelse af holdet, da Kim stadig 
må betegnes som en verdensklasse atlet med stor erfaring.   
På grund af regler i det internationale antidopingprogram, får udøvere, der 
har været meldt som værende stoppet som aktiveliteudøver, automatisk 6 
måneders karantæne, når de melder sig tilbage som aktiv eliteudøver. Dette 
betyder, at Kim ikke må deltage i de først WC stævner, men først internationalt 
må stille til start til EM i Sprint. Dette griber selvfølgelig ind i arbejdet med 
hensyn til mandskabs konstellationer i internationale stævner. Men der er stor 
tiltro til, at Thor Nielsen og Mikkel von Seelen nok skal få styr på dette. Det 
forventes derfor, at der til EM stilles med de bedste mandskaber 
 
Det har været en fornøjelse at være en del af Elitesatsningen de seneste år. 
Men det er vigtigt, at vi bider os fast i de gode resultater, der har været de 
seneste år og ikke falder i resultatmæssige bølgedale, som er set tidligere. Der 
skal arbejdes på en kontinuitet, så vi som forbund kan fastholde vores position 
som Elitesatsningsforbund i forhold til Team Danmark. 
 
Der har været møder med Team Danmark med hensyn til besparelser i TD 
tilskud i forhold til sidste års støtte niveau. Dette har betydet, at DKF 
efterfølgende har måttet acceptere en økonomisk tilbagegang i forhold til 
2009.  
Det er ikke optimalt, hvis der fortsat skal laves resultater, at vi hvert år skal 
forholde os til besparelser og samtidig skal indfri de resultatkrav, der 
stilles/forventes af Team Danmark. Der vil derfor forsøgt lavet en økonomisk 
fremtidssikring i forbindelse med næste styrergruppe møde med Team 
Danmark i april 2010. Dette skal ses i lyset af, at DKF i særklasse er det 
forbund af de 10 Team Danmarks elitesatsningsforbund, der får mindst TD 
støtte. 
  
Der ønskes en fremadrettet dialog og tilkendegivelse fra klubberne om, hvad 
der kan forventes af vilje og niveau for fremtidig deltagerbetaling for udøvere 
og klubber i forbindelse med elite- og landsholdsaktiviteter 
 
Der har på gårsdagens temamøder været afholdt Kraftcentermøde, hvor 
blandt andet en fremtidig regional opdeling i forhold kraftcentrernes 
beliggenhed, og hvilke klubber/træningsmiljøer, der hører under hvor, blev 
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vendt. Der er et centralt ønske om, at kraftcentrerne kommer til at fungere som 
et videnscenter for de omkringliggende klubbers trænere og træningsmiljøer  
 
Svar fra Jan Darfelt, på tidligere spørgsmål om maraton i forbindelse med 
formandens beretning stillet af Thomas Gjerlufsen LK. 
TD støtter ikke aktiviteter til Maraton. Ønsker man afsat penge til 
maratonsatsning, skal det tages fra DKF’s samlede budget, hvilket vil berøre 
andre DKF aktiviteter  
Hvis Danmark får VM Maraton til Danmark, skal der indgås en dialog i 
forbundet, om der skal afsættes ekstra penge, ligesom der skal indgås dialog 
med KC’erne, om der er et resultat perspektiv. 
 
Spørgsmål/kommentar, til beretningen fra Thomas Gjerlufsen LK: 
I udsendte materiale omkring maratonudtagelse, er C1 ikke nævnt. Dette bør 
huskes fremover! 
Eliten bruger ca. 45 % af DKF’s samlede budget. Vil det ikke være rimeligt, at 
der, i stedet for én Eliteansvarlig, er flere, der deler det politiske ansvar 
omkring eliten, så det fremover er et eliteudvalg bestående af f.eks. 2 
personer.  
 
Er det ikke muligt, at DKF kan søge penge via DIF, specielt i nærvær af DIF’s 
formand Niels Nygaard under dette Årsmøde. Både med henblik på 
økonomisk støtte til afholdelse af WC- og VM maraton samt den sportslig 
satsning frem mod løbene på hjemmebane. 
 
På DKF’s hjemmeside står der stadig, at Eliteudvalgets 5 medlemmer, vælges i 
kredsene! Dette bør rettes! 
 
Svar fra Jan Darfelt 
ad. Eliten 
Elite arbejdet er opbygget om en professionel struktur, hvor der er ansatte til at 
klare de praktiske ting; des bedre arbejdet og de ansatte fungerer, des mindre 
skal den politiske ansvarlig se til, og denne kan derfor koncentrere sig om 
elitepolitik, strategier og budgetter. Jan mener derfor ikke, at der er behov for 
flere politiske holdninger i et udvalg. 
 
Ad. maraton 
Arbejdet med et udviklingsperspektiv om kvalitative hold på hjemmebane i 
forbindelse med VM og WC maraton skal drøftes i bestyrelsen. Lige nu er 
penge og satsning rettet 100 % mod de Olympiske Lege 2012 i London 
 
Beretningen, blev godkendt 
 

6. Børne- og 
breddeudvalget 
aflægger beretning 
 

Formand for børne- og breddeudvalget Peter Unold 
 
Henvise til skriftlig beretning. 
Henleder opmærksomheden på ”Paddle Power”, som vil være klar i april, og 
så bliver offentliggjort på hjemmesiden. 
 
Beretningen, blev godkendt 
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7. Miljøudvalget 
aflægger beretning 

Formand for miljøudvalget Nanna Ilmer. 
 
Henviser til skriftlig beretning. 
Henleder opmærksomheden på miljøseminar. Et inspirerende seminar med 
fokus på, hvorledes vi bliver bedre lobbyister i forhold til især offentlige 
instanser i miljøspørgsmål 
Nanna har ikke nyheder om fredningssagen omkring Bagsværd Sø, som 
næstformand Vibeke Preisler er ansvarlig for.  
Havneomdannelse i Københavns Havn. Fokus på hvorledes vi kan få 
inkorporeret faciliteter til nye klubber og sikre yderligere medlems tilgang.  
Vibeke Preisler tager ordet og tilføjer, at miljøudvalget i Gladsaxe kommune 
har bevilliget 3 års dispensation til grødeskæring, dog har tre medlemmer 
begæret, at sagen bliver taget op i kommunalbestyrelsen, hvilket hun formoder 
vil ske. 
 
Beretningen blev godkendt 
 

8.  Kaproningsudvalget 
aflægger beretning  

Formand KU Lau Larsen 
 
Supplement til beretningen: 
I gang med sæson 2010 allerede bl.a. ved succesfuldt Ergometer DM i 
Rødovre Centret januar 2010. Som følge heraf beskriver KU regler for og 
beslutter, om der fortsat skal være udenlandsk deltagelse ved 
ergometerronings DM. Mistanke om kvindelig Litauisk deltager, der var for 
gammel – KU er ved at komme til bunds i sagen. 
 
KU har mange tanker om bedre holdledere og officials. Der er allerede afholdt 
to holdleder kurser (Øst og vest) og officials kursus (sprint). Næste 
Officialkursus er Viborg 9-10. april. Med tilmelding allerede nu. 
 
Lau Larsen undskylder manglende medaljer og følgende fejl ved DM kortbane 
2009 – han lover, at der bliver rettet op på det. De sidste medaljer er på vej. 
 
Det er en fornøjelse at komme ud til stævnerne, og han takker for en god 
workshop på temadagen 2010. 
 
Beretningen enstemmigt godkendt 
 

9.  
 

Kajakpoloudvalget 
aflægger beretning  

Formand PU Peter Sørensen 
 
Supplement til beretningen: 
Fundet U21 og damelandsholdstræner. Opfordrer klubber til at bakke op om 
polo. Ligger stadig ved grænsen ved 1000 medlemmer (DIF støtte grænse). 
 
Beretningen blev enstemmigt godkendt  
 

10.  
 

Appeludvalget 
aflægger beretning  

Formand for AU Jens Evald (ikke til stede) 
Der har været én sag - ingen tilføjelser til beretningen. 
 

11. Næstformand 
aflægger regnskab 

2. næstformand Peter Nielsen  
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for 2009 Supplerende bemærkninger til regnskabet. 
 
Stigende aktiviteter betyder, at indtægterne er steget 20 % på grund af DIF 
fordelingsnøgle. Tilskud fra Team Danmark skal suppleres med egne midler, 
som derfor skal findes. 
Har ikke fundet så mange sponsorer som håbet, men har dog fået 65.000,- 
Eliteudvalget har brugt lidt flere penge på grund af flere aktiviteter og flere 
deltagere. Til gengæld er planlagte aktiviteter på BBU blevet aflyst, og året 
endte med et overskud på ca. 200.000,- 
 
Regnskabet blev godkendt 
 

12. Næstformand 
præsenterer budget 
2010 
 
 

2. næstformand Peter Nielsen  
 
Ingen større planer om aktivitetsforøgelse, men almindelig fremskrivning af 
igangsatte aktiviteter.  
På indtægtssiden har DKF været heldige og har bevaret et højt tilskud fra DIF 
og Team Danmark. Heller ikke på udgiftssiden er der større ændringer, men 
fremskrivning af planlagte aktiviteter. 
 
Budget 2010 blev taget til efterretning (kun orienteringspunkt) 
 

13.1 Orientering om 
budget 2011 
 
 

2. næstformand Peter Nielsen  
 
Budget længere frem rummer en lang række usikkerheder, men de tendenser 
og prognoser, der ses, tyder ikke på, at der kommer de store udsving i 
økonomi og planlagte aktiviteter. DKF vil dog gerne forsøge at generere flere 
indtægter, samtidig med at udgifterne til aktiviteter stiger jævnt. 
DKF vil gerne opbygge egenkapital. DKF skal ikke gemme pengene væk, men 
det er fornuftigt at have en buffer til at absorbere uforudsete udgifter.  
Jævn vækst i antal klubber og medlemmer, som det er set gennem de sidste 
år. 
 
Budget 2011 blev taget til efterretning (kun orienteringspunkt) 
 

13.2 Vedtagelse af 
klubbernes 
kontingent for 2010 
 

2. næstformand Peter Nielsen  
 
Ingen kontingentstigning i 2010, men forudser, at det kan blive nødvendigt at 
hæve kontingent i 2011. 
 
Forslag: Uændret kontingent. 
 
1.000 kr. pr. klub 
100 kr. pr. medlem 
Nye klubber betaler kun for klubben det første medlemsår. 
 
Kommentarer: 
Thomas Gerlufsen, LK: 
Mener at kontingent skal forhøjes. 
 
Svar fra Jan Darfelt: 
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Bestyrelsen indstilling er gældende. Bestyrelsen har diskuteret 
kontingentstigning og er opmærksom på klubbernes smertegrænse. Der skal 
være opbakning fra klubberne til at bruge flere penge på elitearbejde. 
 
Forslag om uændret kontingent blev vedtaget 
 

14. Orientering om 
forbundets planer for 
2009 
 

Forretningsudvalget  
Ole Tikøb: World Cup maraton 2011 og VM 2013 og evt. World Cup i sprint, 
hvis faciliteterne er til stede. DKF ønsker at sætte pres på kommunerne ved at 
signalere ønske om store internationale stævner. 
Bestyrelsen undersøger, om den politiske struktur er god nok. Det er ikke 
sikkert, der bliver ændret, men gode forslag er velkomne. 
DKF søger indflydelse i DIF og Team Danmark for derved at skabe bedre 
forhold for vores aktive. 
Information: Magasinet Kano og Kajak er på gaden. Hjemmesiden er allerede 
på programmet. Nyhedsmail udsendes som supplement 
Fremover skal vi stadig arbejde videre på at stabilisere økonomien. Arbejdet 
med sponsorater har været svært. DKF har prøvet at hente sponsorater 
gennem Sport One, men der kommer nok ikke mere i den retning, så DKF og 
andre specialforbund skal selv ud og lave et stykke arbejde.  
 
DKF ønsker at styrke samarbejdet med nye partnere, for eksempel indenfor 
havkajak. 
Fastholdelse og kompetenceudvikling skal fortsat have høj prioritet, således, at 
DKF altid har de bedst mulige medarbejdere til at løse de opgaver, der dukker 
op. 
 
Eliten 
Jan Darfelt: Præsenterer sæsonens stævner og træningslejre 2010. 
Pigeprojekt styret af Michael Fjeldvig skal arbejde med at ændre indstilling og 
træningsmængde, hvis vores kvinder skal følge med på internationalt niveau.  
Mellem de store stævner bliver der tid til at arbejde med U23 og U18 
landsholdene for at holde gang i udviklingen af talenter i dialog med 
kraftcentrene. 
Ingen større ændringer i aktiviteter og rækkefølge for dame og herre eliten 
 
Kajakpolo 
Peter Sørensen: Målsætning på 1500 aktive polospillere 2012. Ligger pt. 
omkring 1000 aktive, som de sidste par år. 
Satsning på klubber, som har udstyr, der ikke bliver brugt, liggende. I 
øjeblikket er der ca. 30 klubber, der bruger polo aktivt. Forsøge at hjælpe med 
planlægning af polo klubaftener.  
Udvide lånesæt så vi kommer op 3 sæt i 2012, som kan lånes i perioder af 3 
måneders varighed. Hjælpe klubber med at uddanne instruktører, eller evt. 
”storebror” ordninger. Dette kan ske gennem samarbejde med 
udviklingskonsulenterne. 
Polo skal mere aktivt ind i EPP arbejdet, for at forsøge at indarbejde EPP i polo. 
 
Landsholdstræner Martin Van Arkens er ansat igen for 2010. Han arbejder på 
at udvikle herrelandsholdet og forsøger at opbygge et B-landshold, så springet 
til næste lag ikke bliver for stort. Arbejder er målrettet mod at opnå gode 
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placeringer i en række internationale stævner. 
 
Damelandsholdet har fået ny træner Jakob Pixi Kaad Iversen 
Arbejder mod de samme stævner som herrelandsholdet og mod en top 8 
placering ved VM 
 
U21 Køres videre af 2 tidligere u 21 spillere Jonas Arnkjær og Tim 
Hemmingsen. Tak til den tidligere U21 træner Ole Karstoft Lund, Odense for 
hans store arbejde med de unge spillere. 
U21 arbejder mod VM 2010, og deltager forinden i 6 internationale 
turneringer. Målsætning er ligeledes en top 8 placering til VM. 
 
Jakob Rasmussen, Silkeborg arbejder videre med U 18 landshold til stor 
inspiration for nye talenter. 
 
I 2010 arbejdes der mod en udvidelse af Øst og Vest turnering. Afholdelse af 
divisions- og begynder stævner/cups i sommerperioden, samt flere lokale 
stævner for de, der ikke ønsker at spille Danmarksturnering.  
I 2011 arbejdes mod udvidelse med en ny række 3. division, 1. division damer 
og flere ungdomsrækker. Måske åbne nogle danske turneringer op for 
sydsvenske klubber. 
 
Dommeruddannelse fortsætter uændret med ca. 20 nye om året. Arbejder 
videre med at få udstedt plastikkort til dommeruddannede. 
 
Børne- og Breddeudvalget 
Peter Unold: Medlemsfald blandt unge ligger til grund for det ene af DKF’s nye 
projekter ”Paddel Power”, med øvelser for alle bådtyper, og en række farvede 
armbånd for synliggørelse. ”Paddle play” er under udvikling, og bliver løbende 
opdateret i 2010, men DKF behøver klubbernes hjælp til input. 
 
Fos og surf. Ny fos slalom arbejdsgruppe er blevet oprettet og fulgt op med 
aktiviteter i Norge og Sverige. Formålet er at indsamle know how omkring fos 
fra vores nabolande. 
Surf har kørt rigtigt godt gennem de sidste 3 år. Nu er tiden inde til at gå et 
skridt videre med EPP. Arbejdet med EPP surf er allerede planlagt og løber af 
stablen i efteråret 2010 
 
Havkajak køres af havkajakarbejdsgruppen. Skal styrkes med flere ture. Dette 
arrangeres i stigende grad af klubberne DM afholdes i 3 kategorier: Teknik, 
Maraton, Rul 
Q camp for kvindelige havkajakroere var i 2009 en stor succes, og skal 
selvfølgelig gentages. I år med en udvidelse ”Q camp fitness” for kvindelige 
tur/kaproere. Arbejder også videre med en række kvindeløb sidst på sæsonen. 
Der arrangeres lille løb for Surfski og havkajak på den Jyske vestkyst.  
DKF divisioner er undervejs, og der arbejdes fortsat på projektet. 
 
Klubudvikling og strategisk opstart af nye klubber. DKF er blevet mere 
udfarende i forhold til opstart af klubber. DKF henvender sig direkte til 
kommuner, hvor der synes at være et potentiale, og dette synes at have god 
effekt. Arbejder videre med klubvækst med mindre skel mellem vækst i 
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medlemmer og aktiviteter. 
 
Kaproningsudvalget 
Lau Larsen: Starter i april med Spring regatta i samarbejde med Lyngby 
Kajakklub. City sprint cup 29. maj Århus Kano og Kajak Klub. Projektet køres 
af managementpraktikanter, hvorefter projektet overgives til DKF. 
Dansprint Maraton Cup skal gennem en udvikling med nye klasser, men kører 
forhåbentligt i mange år fremover. 
 
Svenske Ungdoms Cup for unge, der ligger lige udenfor landsholdene. 
Udviklingshold maraton har i 2009 sendt U16 landshold til Tour de Gudenå. 
Forsøger at få flere udenlandske u16 landshold med i 2010. 
 
Fokus på ungdomsprojekter for at styrke kaproning i døde områder. Projekt 
Kronjylland (Randers, Ry, Viborg). Også i ”trekantsområdet” omkring Kolding, 
hvor vi håber på gode resultater. 
 
Pige og drengesamlinger fortsætter som alternative samlinger. 
 
Kaproningsudvalget er klemt mellem eliteudvalget og BBU, og omkring 
aktiviteter, der kan høre til under flere udvalg. Ønsker ikke at blive til et rent 
administrativt udvalg, men arbejder med langsigtet fremtid/indhold/strategi. 
KU vil gerne have flere nye klubber til at arrangere samt prøve at få gamle 
klubber til at tænke i ny baner.  
 
Youpaddle.org skal fortsat styrkes, så resultater bliver lettere tilgængelige også 
for andre end kajakroere, for eksempel familier, der kan følge resultater 
online. 
 
Kommentarer: 
Thomas Gerlufsen, LK 
Lyngby er blevet pålagt at lave slalomløb for piger samme weekend, der er 
spring regatta.  
 
Svar fra Jan Darfelt: 
DKF har fået én plads betalt af DIF til ungdoms OL, og det tilbud skal 
selvfølgelig benyttes. Der skal konkurreres i slalomroning i polokajakker. 
 
Miljøudvalget 
Nanna Ilmer: 
Deltager i Friluftsrådets arbejde med vand og naturplaner.  
MU vil gerne sikre, at formuleringer ikke bliver til gene for kajakkroere, men vi 
skal samtidig være bedre til at respektere fredninger o. lign. så sejlads er 
muligt også i fremtiden. DKF skal være opmærksomme på hvilke billeder, der 
bruges til at fremhæve kajaksporten.  
Opfordringer til at deltage i Friluftsrådets lokale styregrupper, som kan påvirke 
adgangen til vandet. Teltpladser og primitive lejrpladser langs kysterne skal 
styrkes. Opfordring til at søge midler hos Friluftsrådet og søge de særlige 
midler fra de Lokale Aktions Grupper, der støtter aktiviteter i 
landbrugsområder. 
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MU har brug for at styrke det landsdækkende netværk, og interesserede kan 
løbende henvende sig til DKF’s sekretariat. 
 
Der har været stor interesse for MU´s årlige seminar i januar 2010 og dette 
hilses velkommen. 
 
Kommentarer: 
Thomas Gerlufsen, LK 
Vil gerne høre nyt om brug af el motorer. 
 
 
Svar fra Nanna Ilmer: 
Der er intet nyt om brug af elmotorer på Lyngby Sø, Bagsværd Sø, Esrum Sø. 
Ligegyldigt hvilken motor, der benyttes, kommer man over i en anden kategori 
som fartøj jf., vandløbsloven, og man har derfor ikke ret til at færdes bestemte 
steder. 
 

15. Indkomne forslag  
 

15.1 Lovforslag Forslag nr. 1 - love, 6 Årsmødet § 9. årsmødet skal afholdes i marts eller april, 
fremsat af bestyrelsen. Vedtaget 
 
Forslag nr. 2 - love, 6 årsmødet § 9. klubberne skal senest 3 uger før…… 
Fremsat af bestyrelsen. Vedtaget 
 
Forslag nr. 3 - sikkerhedsbestemmelser, vedr. vinterroning § 7 forslag fremsat 
af Dragør kajakklub, forslagsstiller var ikke til stede. Nedstemt 
 
Forslag nr. 4 - sikkerhedsbestemmelser § 4, ikke frigivende roer har pligt til at 
bære vest hele året. Forslag fremsat af Dragør kajakklub, forslagsstiller var 
ikke til stede. Vedtaget 
 
Forslag nr. 5 - betegnelsen kortbane ændres til sprint, fremsat af bestyrelsen. 
Vedtaget 
 
Forslag nr. 6 - Nationale fælles kaproningsbestemmelser for sprint og maraton 
pkt. 1e, om danske roeres deltagelse i udenlandske stævner…, tekst slettes, 
fremsat af bestyrelsen. Vedtaget 
 
Forslag nr. 7 - Nationale fælles kaproningsbestemmelser for sprint og maraton 
pkt. 2a. Byggeregler og kontrol…..,  Fremsat af bestyrelsen. Vedtaget 
 
Forslag nr. 8 - Nationale fælles kaproningsbestemmelser for sprint og maraton 
pkt. 2a. konkurrencernes organisation, anmeldelse. Vedr. klubskifte i 
sæson…..  fremsat af bestyrelsen.  
Spørgsmål fra Esben Østergård Kjeldsen MKC,  
Hvis der sker kommunikations brist, og svaret ikke når frem inden 7 dage, 
hvad skal/vil man gøre for, at klubber skal dokumentere dette?  
Hvad hvis der er sammenhæng mellem et KU medlem og involverede klubber? 
Svar Lau Larsen KU formand 
Ad. KU skal nok sørge for, at der kommer besked til de respektive klubber og 
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øvrige implicerede inden for de 7 dages tidsfrist.  
Ad. KU medlem med dobbelt interesse er inhabil, i forhold til beslutninger 
omkring dette. Vedtaget 
 
Forslag nr. 9 - Nationale fælles kaproningsbestemmelser for sprint og 
maraton, danmarksmesterskab, afsnit 5 nyt pkt. e. fremsat af bestyrelsen. 
Vedtaget 
 
Forslag 10 – 31 er en lovpakke der fremsendes til behandling på DKF’s 
årsmøde marts 2010. Lovpakken er udarbejdet efter behandling på workshops i 
2008 og 2009. Bestyrelsen fremsætter samtlige forslag. Størsteparten af 
forslagene motiveres samlet. 
 
Forslag nr. 10 - Nationale kaproningsbestemmelser for sprint pkt. 6b. Herrer 
senior vedr. løb der sløjfes og tilføjes. Vedtaget  
 
Forslag nr. 11 - Nationale kaproningsbestemmelser for sprint pkt. 6b. Dame 
senior vedr. løb der sløjfes og tilføjes. Vedtaget  
 
Forslag nr. 12 - Nationale kaproningsbestemmelser for sprint pkt. 6b. Mix 
senior vedr. løb der udgår. Vedtaget 
 
Forslag nr. 13 - Nationale kaproningsbestemmelser for sprint pkt. 6b. Herre 
U18. Vedtaget (med ændringer) 
 
Forslag nr. 14 - Nationale kaproningsbestemmelser for sprint pkt. 6b. Dame 
U18. Vedtaget (med ændringer) 
 
Forslag nr. 15 - Nationale kaproningsbestemmelser for sprint pkt. 6b. Mix 
U18. Forslaget blev trukket 
 
Forslag nr. 16 - Nationale kaproningsbestemmelser for sprint pkt. 6b. drenge 
U16. Vedtaget (med ændringer) 
 
Forslag nr. 17 - Nationale kaproningsbestemmelser for sprint pkt. 6b. piger 
U16. Forslaget blev trukket 
 
Forslag nr. 18 - Nationale kaproningsbestemmelser for sprint pkt. 6b. drenge 
U14. Vedtaget (med ændringer) 
 
Forslag nr. 19 - Nationale kaproningsbestemmelser for sprint pkt. 6b. piger 
U14. Vedtaget (med ændringer) 
 
Forslag nr. 20 - Nationale kaproningsbestemmelser for sprint pkt. 6b. drenge 
U12. Vedtaget 
 
Forslag nr. 21 - Nationale kaproningsbestemmelser for sprint pkt. 6b. piger 
U12. Vedtaget 
 
Forslag nr. 22 - Nationale kaproningsbestemmelser for sprint pkt. 6b. 
tidsskema for mesterskabsprogrammet. Vedtaget 
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Forslag nr. 23 - Nationale kaproningsbestemmelser for sprint pkt. 6b. 
holdkonkurrencer sløjfes. Vedtaget 
 
Forslag nr. 24 - Nationale kaproningsbestemmelser for sprint pkt. 6b. U12, 
ændring i tekst, kaproningsbåd ændres til sprint. Vedtaget 
 
Forslag nr. 25 - Nationale kaproningsbestemmelser for sprint pkt. 6b. ændring 
i tekst, DKF erstattes af KU. Vedtaget 
 
Forslag nr. 26 - Nationale kaproningsbestemmelser for maraton pkt. 6b. og 
6c. ændring af tekst i løbsprogram lørdag. Vedtaget 
 
Forslag nr. 27 - Nationale kaproningsbestemmelser for maraton pkt. 6b. og 
6c. samlet start af flere klasser K1 separat præmiering. Vedtaget 
 
Forslag nr. 28 - Nationale kaproningsbestemmelser for maraton pkt. 6b. og 
6c. ændring af tekst i løbsprogram søndag. Vedtaget 
 
Forslag nr. 29 - Nationale kaproningsbestemmelser for maraton pkt. 6b. og 
6c. samlet start af flere klasser K2, separat præmiering. Vedtaget 
 
Forslag nr. 30 - Nationale kaproningsbestemmelser for maraton pkt. 6b. og 
6c. Forslaget blev trukket 
 
Forslag nr. 31 - Nationale kaproningsbestemmelser for maraton pkt. 6b. og 
6c. Tekst vedr. banen.  Vedtaget (med ændringer, Masters over 50 kan have 
overbæring)  
 
Forslag nr. 32 – ”Mærker og nåle” og ”Diplomer og ærestegn” 
Vedtaget  
 
Forslag nr. 33 – Mærker og nåle pkt. 1; Kano- og kajakmærker 
Vedtaget  
 
Forslag nr. 34 – Mærker og nåle pkt. 2; Eskimonålen 
Vedtaget  
 
Forslag nr. 35 – Mærker og nåle pkt. 3; Langtursnåle og langtursnåle med 
krans 
Claus Johansen, Sønderborg Kajakklub: 
Bevare langtursnåle sammen med de nye kilometerbånd. 
 
Der var ikke flertal for ændring – ændringen er ikke vedtaget. 
Forslag 35 Vedtaget. 
 
Forslag nr. 36 – Mærker og nåle pkt.4; Jættemærke 
Vedtaget 
 
Forslag nr. 37 – DKF’s ærestegn 
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Vedtaget 
 
Forslag nr. 38 – DKF’s æresmedlem 
Vedtaget 
 
 

15.2 Formål Norsminde 
fonden 

Bestyrelsens forslag er: 
a) Kap pigeprojekter (Jan Darfelt informerer) 
b) Overnatningssteder for kano og kajak (Nanna Ilmer informerer) 
c) Sommerskoler (Peter Unold informerer) 

 
Der laves en afstemning blandt alle deltagere til stede. Det er ikke koblet til 
den officielle stemmeret – alle kan stemme hér: 

a) Fik 27 stemmer 
b) Fik 10 stemmer 
c) Fik 17 stemmer 

 
Kap pigeprojektet er vedtaget til Norsminde Fonden 2011 
 

16. 
 

Valg i.h.t. § 12  16.1 Valg af formand 
Ole Tikøb afgår efter tur – genvalgt for 2 år 
 
16.2 Valg af 2. næstformand 
Peter Nielsen afgår efter tur – genvalgt for 2 år 
 
16.3 Valg af eliteansvarlig 
Jan Darfelt afgår efter tur – genvalgt for 2 år 
 
16.4 Valg af formand for BBU 
Peter Unold afgår efter tur – genvalgt for 2 år 
 
16.5 Valg af formand for appeludvalg 
Jens Evald afgår efter tur – genvalgt for 2 år 
 
16.6 Valg af 2-4 medlemmer til udvalgene 
 
Følgende blev valgt for 1 år: 
 
Kaproningsudvalget:  
Marianne Hansen, Silkeborg kajakklub indstiller Finn Pape 
 
Finn Pape, Silkeborg Kajakklub: 
Mener kun, der skal være max. 4 personer i udvalget, da det står i lovene. 
 
Dirigenten:  
Indstiller til, at lovene følges, og der laves afstemning, men vil gerne bøje sig, 
hvis forsamlingen vedtager andet. 
 
Thomas Gjerlufsen, Lyngby Kanoklub: 
Det kan ændres på hjemmesiden at der godt kan være 5. 
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Erik Jensen, Gilleleje Ro- og Kajakklub: 
Synes vi skal tillade det nu, og så kan bestyrelsen vurdere, om der er brug for 
5 medlemmer også fremover. 
 
Der er opbakning fra forsamlingen til, at der kan være 5 medlemmer i KU i 
2010. Bestyrelsen skal vurdere, om det skal rettes i vedtægterne til næste år. 
 
Kaproningsudvalget:  
Christian Schmidt - Hvidovre Kajakklub, Peter Carlsen - Kajakklubben Neptun, 
Finn Larsen - Maribo Kajakklub, Niels-Peter Andersen - Kano og Kajakklubben 
361 og Finn Pape – Silkeborg Kajakklub. 
 
Børne/Breddeudvalget: Lone Bro Madsen – Vallensbæk Kano og Kajak Club, 
Ene Lindhardt - ARK, Esben Østergaard Kjeldsen – Århus Kano og Kajak Klub, 
Helle Jensen – Holte Roklub, Bjørn Ole Ejlersen – Vedbæk Kano- og 
Kajakkklub.  
 
Kajakpoloudvalget: Mai-Britt Søndberg - K-polo, Bjørn Drübe - Flensborg 
Roklub, Troels Holm Pedersen - Københavns Kajakpoloklub, Søren Bøjer – 
Århus Kajakpoloklub. 
 
Miljøudvalget: Bjarne Kongstad - Odense Kajakklub, Jørgen Andersen - 
Næstved Kajak og Canoklub og Bjørn Ole Ejlersen – Vedbæk Kano- og 
Kajakklub. Udvalget har en vakant post. 
 
16.7 Valg af medlem til appeludvalg 
Thomas Gjerlufsen afgår efter tur - genvalgt for 2 år 
 
16.8 Valg af suppleant til appeludvalg 
Per Scales afgår efter tur - genvalgt for 2 år 
 
16.9 Valg af revisor 
Revisionsfirmaet Deloitte blev genvalgt for 1 år. 
 

17. Eventuelt 
 

Jan Darfelt tager ordet vedr. kano med henvisning til tidligere debat omkring 
forglemmelse fra DKF’s side i forbindelse ed landsudtagelse, hvor C ikke blev 
nævnt. JD efterlyser initiativer fra de klubber, der traditionelt har produceret 
kano roere.  
 

 Mødet slut  
På gensyn den 26-27. marts 2011 
 

 Hæder og ære uddelt 
på mødet 

DKF ved Ole Tikjøb tildeler Finn Pape DKF´s æresdiplom på indstilling fra 
Silkeborg Kajakklub. Finn har været med i Silkeborg Kajakklub og dansk 
kajaksport i næsten 40 år. Han har selv vundet mange medaljer og har 
sidenhen gjort sig bemærket på leder- og træner niveau.  Han har de seneste 
år fungeret som en af Danmarks mest succesfulde trænere i Silkeborg. 
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Æresmedlem nr. 21 i DKF udnævnes. Det er Thomas Gjerlufsen. Formand Ole 
Tikjøb henviser til Thomas´ egen karriere og til, hvorledes han selv har 
præsteret topresultater. Thomas har været med til OL som leder. Har været 
aktiv i Lyngby Kano klub i mange år og har fungeret som formand de sidste 27 
år. Har på arrangørsiden været meget aktiv med VM 1990 som det ypperste. 
Har siddet i DKF’s bestyrelse og er altid yderst aktiv til årsmøde 
 
Niels Nygaard uddeler DIF’s Ærestegn til Finn Larsen, Maribo for hans 
langvarige engagement i dansk Kano og Kajak på både forbunds- og 
klubniveau i Maribo. Finn har både medvirket til den organisatoriske udvikling 
i DKF og været en af bagmændene i udviklingen af et af Danmarks bedste 
kajakmiljøer i Maribo 
 
Ligeledes tildeler Niels Nygaard Lau Larsen DIF’s Ærestegn for hans 
mangeårige virke og engagement i DKF. Lau startede helt tilbage i 1970 og 
har siden da bestredet forskellige hverv. De seneste år har Lau lagt et stort 
arbejde som medlem/formand i Kaproningsudvalget.  
 
 
Kongshvilepokalen: Uddeles på et senere tidspunkt. [Jan Clausen fra Rungsted 
Kajakklub fik polkalen ved klubbes standerhejsning / indvielse af det nye 
klubhus den 24. april] 
 
Lyngbypokalen gik til Maribo Kajakklub 
Gladsaxepokalen gik til Silkeborg Kajakklub 
Maratonpokalen gik til Maribo Kajakklub 
 
Arrangørpokalen gik til Gladsaxe for afvikling af DM Sprint 
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