0
2
0
2
5
1
0
2
i
g
Strate
forbund
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DET VIL VI

DKF vil være den nationale organisation, der samler
alle kano- og kajakaktiviteter under én hat for derigennem at skabe synergi, vidensdeling og inspiration på
tværs af discipliner, alder og organisationsform.

STRATEGI 2015-2020

BAGGRUNDEN
I vores omgivelser kan vi se, at idrætsorganisationerne
hele tiden må omstille sig og forberede sig på nye måder
at tilbyde at 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 antallet 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 2013 ved vi, at lokale aktiviteter og lokalt samarbejde er efterspurgt. Vi ved, at der er
tilfredshed med DKF’s indsats, men også lavt kendskab til
en del af de initiativer, DKF tager. Vi kan se, at udvikling af
rofærdigheder bl.a. via EPP er efterspurgt. Ifølge undersøgelser kan vi se, at det vigtigste, DKF som organisation
kan, er at hjælpe klubberne. Dernæst følger tilbud på
motionsområdet. Mange mener også, at ret til at færdes på
vandet er en vigtig opgave for DKF - men få prioriterer det
som et indsatsområde 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 en 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.) samt synliggørelse af kano og kajak for omverdenen.
De tre elementer, krav fra omverdenen, input fra medlemmerne og bestyrelsens egne overvejelser, er den samlede
baggrund for dette strategioplæg.
DKF’s strategi er udarbejdet over 2 år og sideløbende med
det har DIF og DGI lanceret vision ”25-50-75”. DIF lancerer snart et politisk program 2015-2020. DKF’s strategi er
således ikke udarbejdet på baggrund af disse materialer,
men der er efter vores overbevisning alligevel en god sammenhæng.
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MISSIONEN
Dansk Kano og Kajak Forbund eksisterer for at fremme kano- og kajakaktiviteter på alle
niveauer i Danmark og for at varetage nationale kano- og kajak interesser 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 indenfor hver enkelt udøvers ambitionsniveau.

VISIONEN
DKF vil være den nationale organisation, der samler alle kanoog kajakaktiviteter under én hat for derigennem at skabe synergi,
vidensdeling og inspiration på tværs af discipliner, alder
og organisationsform.

STRATEGIEN
Strategien og prioriteringerne for perioden er
udmøntet i arbejdsform og mål.
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MÅL VI VIL NÅ
OL medaljer 2016 og 2020
(mindst 3 finalepladser og 2 medaljer)
Der er et håb om, at OL og VM medaljer via den større synlighed, skaffer flere udøvere
til sporten som helhed. Derudover er DKF også elitens forbund, som skal sikre de bedste
udøvere mulighed for at konkurrere på højeste plan.

Hvordan

Talentudvikling og efterfølgende talent realisering er afgørende for at nå medaljer.
Det kræver, at der arbejdes elitært på alle niveauer, derfor skal der etableres og
konsolideres talentudviklingsmiljøer og elitemiljøer.
Sportslig repræsentation på internationalt plan med vægt på OL-distancer.

Vilkår

Ny masterplan tilpasset nyt støttekoncept skal præsenteres
i efteråret 2016.
Lederuddannelse skal styrkes.
Udvælgelseskriterier skal professionaliseres yderligere.
Ny Manual der skal hjælpe flere klubber med at skabe stærke træningsmiljøer

Hvem

Klubber, Kraftcentre, Eliteteam, Team Danmark, DIF, Bestyrelse

Hvornår

Efterår 2016 - OL 2020

200 klubber & 25.000 medlemmer i 2020
Fordi vi mener at det bedste sted at dyrke kano og kajak er i vores klubber.
For at kunne synliggøre, at DKF lever op til mission og vision om at være DEN samlende
faktor for kano og kajak aktivitet i DK.
For at øge chancerne for økonomisk støtte til kano og kajak.

Hvordan

Vilkår

Udbredelse af kano og kajak sker naturligt gennem klubber.
Gode synlige aktivitetstilbud er en forudsætning for at klubberne søger DKF.
Adgang til vand, økonomi og få bureaukratiske begrænsninger er 3
andre forudsætninger for vækst og udvikling.
Sikre afviklingen af landsdækkende arrangementer (motion, oplevelse
og konkurrencer).
Promovere disciplin-specifikke fyrtårnsbegivenheder og danske mesterskaber.
Søge politisk indflydelse (myndigheder, miljøorganisationer og interessenter)
for at opnå bedre forhold for kano- og kajaksporten.
Integrering og etablering og af nye foreninger - specielt i områder uden kano og kajak
tilbud.
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.
Fortsat arbejde for adgang til kyst, sø og å samt medlemmernes hensigtsmæssige færdsel

Hvem

Klubber, udviklingsteam, DIF, Bestyrelse

Hvornår

Efterår 2015- 2019
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Fra 11 % til 15 % medlemmer under 18 år i 2020
Forudsætningen for gode alsidige klubber er et bredt medlemsgrundlag. Voksen rekrutteringen har traditionelt fungeret godt, og det kan klemme ungdommen lidt. Flere unge vil
styrke balancen og give et grundlag for dels elite arbejde dels for livstidsudøvere af kano
og kajak.

Hvordan

Klubber med lille eller ingen struktur på B&U arbejdet skal motiveres til at sætte arbejdet
mere i struktur og tilbydes koncepter, aktiviteter, netværk og træner/lederuddannelse.
De mest veletablerede klubber skal støttes i klub-skole-samarbejde.

Vilkår

DKF skal centralt øge indsatsen på B&U området, særligt begyndere og fastholdelse.
Der skal arbejdes med myndighederne, så de oplevede barrierer for aktiviteter på vand i
skoler/institutioner reduceres.
Mangel på frivillige.

Hvem
Hvornår

Klubber, Kraftcentre, Udviklingsteam, Bestyrelse, Skoler, Institutioner, Søfartsstyrelse
Efterår 2015- 2019

Vækst i uddannede for tur/kap på EPP og
instruktøruddannelse så systemet er
selvsupplerende(I1-I3). 5 nye Instruktør 3ere om året
Forudsætningen for gode kano og kajak miljøer er, at der er uddannede roere, instruktører,
trænere og ledere på relevante niveauer.

Hvordan

Udvikle og drifte EPP- og instruktør-systemet.
Uddanne og udnævne flere tur/kap instruktører
Etablere broer mellem EPP og træneruddannelse.

Vilkår
Hvem
Hvornår

Samarbejde med skoler, institutioner, andre udendørs idrætsgrene og private udbydere.
Skepsis på brugerniveau skal overvindes.
Klubber, Udviklingsteam, Bestyrelse, Skoler, Institutioner, Udbydere
Efteråret 2016 ->2020
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Udvikle og afvikle koncepter til forbedring af
breddens kano- og kajakfærdigheder med 10%
Udvikling af egne færdigheder er stærkt efterspurgt blandt de voksne udøvere og medvirker
til at fastholde medlemmerne i sporten.

Hvordan

Udvikle et system til indberetning af færdigheder/opnåede kompetencer
Udvikle målepunkter på de områder, hvor det giver mening.

Vilkår

Traditionelt har klubbernes mål for voksne begyndere været at udvikle dem til at de kan
ro (og passe sig) selv. Da fokus her er på forbedring og livslang læring skal der således
ændres på nogle traditioner og ambitioner.

Hvem
Hvornår

Klubber, Udviklingsteam, Bestyrelse, Skoler, Institutioner, Søfartsstyrelse
Efterår 2017 -> 2020

Klubudvikling og afprøvning af nye organisationsformer
i 20% af klubberne inden 2020
Foreninger er en populær organisationsform, men meget i samfundet ændrer sig,
så hvis organisationen skal bevare sin relevans, skal den tilpasses løbende.

Hvordan

Gennem dialog og analyse identificeres klubber, der har mod til eller behov
for at udvikle organisationsformen.
Støtte klubber der samarbejder med og om andre udendørs aktivitet.
Støtte klubber der udfordrer den gængse organisationsform.

Vilkår
Hvem
Hvornår

DKF’s, DIF’s vedtægter og kommunernes administration kan begrænse,
hvor alternativt idræt kan organiseres i disse rammer.
Klubber, Udviklingsteam, Bestyrelse, Skoler, Institutioner, Udbydere
Forår 2016 -> 2020
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ARBEJDSFORM
DKF virker for og gennem frivillige, arbejdsgrupper og via partnerskaber. Alle
initiativer sigter mod at understøtte de frivillige i klubberne. Derudover har vi blik
for de muligheder, der ligger i andre miljøer. Centralt iværksatte initiativer sker
på områder, som er højt prioriterede. Nye discipliner skal - sideløbende med de
traditionelle - også udvikles og afprøves med mulighed for at få øget prioritering i
takt med udbredelse.
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MÅL VI VIL NÅ
OL medaljer 2016 og 2020
200 klubber & 25.000 medlemmer i 2020
Fra 11 % til 15 % medlemmer under 18 år i 2020
Vækst i uddannede for tur/kap på EPP
og instruktøruddannelse
Udvikle og afvikle koncepter til forbedring af
breddens kano- og kajakfærdigheder med 10%
Klubudvikling og afprøvning af nye organisationsformer
i 20% af klubberne inden 2020

FÆLLES MIDLER TIL
AT NÅ MÅLENE DET HANDLER OM
KOMMUNIKATION
Rådgivning og bistand ift. sikkerhed, rekruttering, økonomi, aktiviteter,
faciliteter, fastholdelse.
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.
Arbejde med DKF’s organisation (samarbejdsrelationer, medlemskaber,
individuelle medlemskaber, arbejdsform og struktur) for at sikre handlekraftig
og tidssvarende organisation.

Yderligere information fås hos:
DKF sekretariat
DKF@kano-kajak.dk

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

Fotos: Lars Møller og
Jens Thybo m.fl.
Layout: Lars Bo

