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Baggrund for strategi 2014-2020
I vores omgivelser kan vi se, at idrætsorganisationerne hele 

tiden må omstille sig og forberede sig på nye måder at tilbyde 

og dyrke sport og motion. Vi har fremgang på mange fronter, 

men det må ikke blive en sovepude.  Nogle klassiske 

idrætsgrene er meget pressede - og det skal vi proaktivt 

undgå. Vi ser en stagnation af børn og unge i kano og kajak. Vi 

ser markedet klemme den foreningsbaserede idrætsmodel. 

Forskning tyder på, at motionstilbuddet i dansk foreningsidræt 

ikke er fleksibelt nok til en stor del af befolkningen. 

Kommunerne vil gerne investere i alsidige anlæg - og 

foreninger.

Fra medlemsundersøgelsen ved vi, at lokale aktiviteter og 

lokalt samarbejde er efterspurgt. Vi ved, at der er tilfredshed 

med DKF’s indsats, men også lav kendskab til en del af de 

initiativer, DKF tager. Vi kan se, at udvikling af rofærdigheder 

bl.a. via EPP er efterspurgt. Det vigtigste DKF som organisation 

kan, er ifølge undersøgelser, at hjælpe klubberne, dernæst følger tilbud på motionsområdet. Mange 

mener også, at ret til at færdes på vandet er en vigtig DKF opgave - men få prioriterer det i 

medlemsundersøgelsen.

I bestyrelsen har mange spørgsmål været drøftet både før og efter medlemsundersøgelsen. Vi er alle 

meget optaget af at konvertere den aktuelle succes i forhold til medlemsvækst og gode sportslige 

resultater  til langtidsholdbar udvikling for kano og kajak. I denne drøftelse har centrale emner været: 

-Børn og unge. -Lokal og  national facilitetsudvikling (klubhuse, rostadion mm). -Partnerskaber med 

andre organisationer (skoler, forbund, virksomheder m.m.) -Synliggørelse af kano og kajak for 

omverdenen.

Disse 3 elementer, krav fra omverdenen, input fra medlemmerne og bestyrelsens egne oververvejelser 

er den samlede baggrund for dette debatoplæg.

Vi ser frem til en god debat med jer om dette oplæg

DKF bestyrelse 21. marts 2014
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Bestyrelsens debatoplæg til drøftelse på Temadag og Årsmøde 2014 - vi er ikke 

færdige men har brug for jeres input.

Mission
Dansk Kano og Kajak Forbunds mission er at fremme kano- og kajakaktiviteter på alle niveauer i Danmark 

og varetage nationale kano- og kajakinteresser i såvel ind- som udland. Forbundet skal servicere 

medlemsklubber,  klubbers medlemmer samt kano og kajaksportens udøvere generelt. DKF skal 

medvirke til at give foreningernes medlemmer mulighed for at dyrke kano- og kajaksporten inden for 

hver enkelt udøvers ambitionsniveau

Vision
DKF vil være den nationale organisation, der samler alle kano- og kajakaktiviteter. DKF vil stimulere til 

vækst og sportslig mangfoldighed. DKF skal virke for og gennem medlemmer, klubber, private 

udbydere, skoler/institutioner og andre landsdækkende organisationer.

Arbejdsform
DKF virker for og gennem frivillige, arbejdsgrupper og via partnerskaber. Alle initiativer sigter mod at 

understøtte de frivillige i klubberne.  Centralt iværksatte 

initiativer sker på områder, som er højt prioriterede. 
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Hovedindsatsområder
● Servicere klubberne

○ Integrering og etablering og af nye foreninger- specielt i områder uden kano og kajak 
tilbud.

○ Rådgivning og bistand ift. sikkerhed, rekruttering, økonomi, aktiviteter, faciliteter, 
fastholdelse.

● Informationsvirksomhed 
○ Synliggørelse og fremme af dansk kano- og kajaksport gennem magasin og digitale 

platforme.
○ Sikre, at nuværende og fremtidige kano- og kajakroere informeres om  mulighederne 

for at dyrke kano- og kajaksporten på hver enkelt udøvers ambitionsniveau.
○ Udvikle ekstern kommunikation rettet mod myndigheder, udøvere og partnere.

● At uddanne roere, instruktører, trænere og ledere på relevante niveauer
○ Udvikle og drifte EPP- og instruktør-systemet.

● Elite
○ Etablering af talentudviklingsmiljøer og elitemiljøer.
○ Sportslig repræsentation på internationalt plan med vægt på OL-distancer

● Aktiviteter
○ Sikre afviklingen af landsdækkende arrangementer (motion, oplevelse og 

konkurrencer).
○ Danske mesterskaber.
○ Disciplinspecifikke fyrtårnsbegivenheder.

● Miljø
○ Fortsat arbejde for, at miljø og bæredygtighed er en integreret del af nationale og 

internationale mesterskaber og stævner i Danmark og synliggøre indsatsen for 
omverdenen

○ Inspirere og understøtte klubberne i deres miljøarbejde.
○ Fortsat arbejde for adgang til kyst, sø og å samt medlemmernes hensigtsmæssige 

færdsel.

● Omverden
○ Samarbejde med skoler,  institutioner, andre udendørs idrætsgrene og private 

udbydere.
○ Søge politisk indflydelse (myndigheder, miljøorganisationer og interessenter) for at 

opnå bedre forhold for kano- og kajaksporten.

● Organisation
○ Arbejde med DKFs organisation (samarbejdsrelationer, medlemskaber, individuelle 

medlemskaber, arbejdsform og struktur) for at sikre handlekraftig og tidssvarende 
organisation.
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Mål

★ 200 klubber & 25.000 medlemmer i 2020

★ OL medaljer 2016 og 2020 (mindst 3 finalepladser og 2 medaljer)

★ Vækst i uddannede for tur/kap på EPP og Instruktøruddannelse så 

systemet er selvsupplerende(I1-I3). 5 nye Instruktør 3ere om året. 

★ Udvikle og afvikle koncepter til forbedring af breddens kano- og 

kajakfærdigheder med 10%.

★ Fra 11% til 15% medlemmer under 18 år i 2020 

★ Klubudvikling og afprøvning af nye organisationsformer i 20% af 

klubberne inden 2020. 
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Bestyrelsen lægger stor vægt på mangfoldighed. Det er en speciel del af kano og 

kajak. Men hvilke dele af mangfoldigheden skal der bruges mest energi på i de 

kommende år. Her er nogle eksempler til debat.

Mangfoldighed discipliner/målgrupper
Elite vs Bredde / Konkurrence vs 

oplevelse / Personlig udvikling / 

Livscyklus i sporten / Centrale events vs 

stimulering til lokale aktiviteter / 

Klubudvikling - indsamling og formidling af 

best practice / Målgrupper primære eller 

sekundære / Køn - alder - etnicitet - 

særlige hensyn.

Matrix der beskriver brutto 
mangfoldigheden.
5 hovedgrupper, 2 køn, 2 arketyper 
(bredde/elite) 10 discipliner = 200 

forskellige  arbejdsområder

I skemaet herunder  mangler således den 3. dimension elite vs bredde og den 4 dimension  køn.
 

Grøn - det skal der helt sikkert arbejdes med

Gul - det skal der måske arbejdes med

Rød - det skal ikke prioriteres i den kommende periode
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Cases

Eksempler på ovenstående, hvordan udfoldes mangfoldigheden konkret:

1) Sprint og maraton konkurrencer er en DKF classic.  Kapkajak for børn (8-14 år) skal indeholde 
konkurrencer (PBC og DM). Der skal tilbydes  børne-træner udd / ATK), og DKF skal have forskellige 
aktivitetsmaterialer (paddle power, paddle play) samt understøtte aktiviteten massivt med konsulent 
ressourcer.

2) Surfkajak-disciplinen er vores eneste bud 
på en aktionpræget park & play- disciplin i 
Danmark. Mens andre lande har foskajak som 
stor(primær) disciplin, er den helt 
fraværende i Danmark. Vi har brug for 
surfkajak både som primær disciplin for unge 
roere, der ellers ville forlade sporten og som 
sekundær disciplin for øvrige. 
Surfkajak/voksne: samlinger(forår/efterår), 
uddannelse(EPP / Instruktør), 
konkurrence(DM + Cup).

3) Stand up er i fremgang herhjemme og i udlandet. Stand up ældre kunne etablere  samlinger (sommer), 
uddannelse (EPP). Aktiviteter er styret af “livredder”, der varetager sikkerheden og leder aktiviteten. 
Frigivelse og teknik er mindre vigtig, mens motion og trivsel er i højsæde. Stand Up vil være lettere 
tilgængelig end andre kano og kajak aktiviteter. Alle klubber bør hav råd til og plads til nogle 
oppustelige SUP boards. 

4) DKF har spredte initiativer for  handicappede, men 
et stort potentiale ift at tilbyde aktiviteter, der kan 
øge livskvaliteten for en mindre gruppe personer. 
Turkano/særlige hensyn: kunne bestå af samlinger 
(sommer) og understøttes af uddannelse af special 
instruktører samt udvikling af /  rådgivning om særlig 
tilpasset materiel.  På sigt bør alle foreninger over 
200 medlemmer have tilbud for grupper, der kræver 
særlig hensyn.
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5) Motionskaproning i Danmark har ikke 
udviklet sig i en lang årrække. I vores 
nabolande oplever vi omvendt, at 
oceanracing vokser kraftigt og har været 
med til at genopfinde kaproning for 
motionister.  Surfskiens større fleksibilitet 
har bl.a medført en større iderigdom blandt 
løbsarrangørerne. Aktiviteten passer ind i et 

moderne idrætsbillede blandt mere aktionprægede idrætter(mountainbike,...).Oceanracing / voksne: 
samlinger(ind- og udland), uddannelse(EPP / Instruktør), konkurrencer(ind- og udland). 

6) Kapkajak for de lidt ældre / mastersroere er i god fremvækst. Der er flere masterdeltagere ved fx. 
DM marathon og ved det seneste VM var det et stort dansk deltagelse. Der kunne tilbydes særlige 
træneruddannelse, centraliseret masterlandsholds rejser og træningslejre. Sydafrika havde en samlet 
organisation omkring deres 
VM maraton landshold for 
junior til master. DKF ser dette 
som en aktivitet, der allerede 
nu har vist, at den fungerer 
glimrende på græsrodsniveau. 

Yderligere information fås 
hos: 
DKF sekratariat 
DKF@kano-kajak.dk 
43 26 20 94 

www.kano-kajak.dk 
www.facebook.dk/kano.kajak
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