Strategi 2021-2028
Dansk Kano og Kajak Forbund

Det vil vi: DKF vil skabe synergi, vidensdeling og inspiration på tværs af discipliner,
alder og organisationsform for alle padleaktiviteter.

For Sjov - For Alvor - For Alle
www.kano-kajak.dk

Koncepter til klubber
Klubber med padleaktiviteter
skal se DKF som den mest
relevante samarbejdspartner.

Meget mere B&U
Vi arbejder for at skabe og
udvikle børn- og unge miljøer,
som tiltrækker og sikrer
tilknytning af flere børn
og unge.

DKF tager ansvar
Vi vil sikre godt rovand og
retten til gode oplevelser på
vandet - uanset fysiske og
psykiske hindringer.
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Tilbud til den enkelte
Vi vil vise en klar og tydelig
vej ind i padlesporten. Vi
stræber efter at have relevante
tilbud til alle interesserede.

Verdens bedste træningsmiljø
Vi vil udvikle
elitetræningsmiljøer, som
favner hele atleten og sikre,
at Danmark kontinuerligt
vinder medaljer ved
internationale
mesterskaber.

Faglighed, digitalisering og
optimering
Vi vil kendes for vores høje
faglighed og forbundets
relevans for alle padlere både online og offline.
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Baggrunden
Vi har fremgang på mange fronter, men det må ikke blive en sovepude. Vores strategi bygger
derfor på den virkelighed, som vores medlemmer og udøvere generelt skal agere i. Mangt og
meget er sket, siden vi udviklede strategi 2016-2020.

Vi mærker en stadig stigende interesse for padlesporten, men vi ser et ændret behov hos en stor
del af befolkningen. Mange søger motionsfællesskaber gennem f.eks. beboerforeninger, digitale
platforme, sociale medier og private udbydere, frem for i foreningsidrætten.

Vi oplever samfundet stiller større og større krav til frivillige foreninger og bebyrder vores
medlemmer med flere og flere bureaukratiske regler. En høj kompleksitet som stiller større krav
til de frivillige og klubberne.

Vi registrerer en stigende efterspørgsel på flere lokale aktiviteter og muligheder for samarbejde
mellem klubberne. I og uden for klubberne mærker vi tillige, flere og flere ønsker at dygtiggøre
sig og få papir på egne færdigheder.

Selvom vi oplever stadig stigende interesse for padlesporten, har vi desværre en tydelig
tilbagegang i antallet af børn og unge. Corona-pandemien i 2020 og 2021 skabte yderligere
barrierer for at skabe livslang begejstring for padlesporten og en stærk tilknytning til
foreningslivet blandt vores yngste padlere.

I eliteidrætten ser vi fortsat et konkurrencelandskab på højeste internationale niveau, hvor en
hundrededel af et sekund afgør medaljens karat. Udviklingen af talent og elite kræver i højere og
højere grad specialiseret viden og fokus på hele atleten - både på vand og på land.

Blandt vores medlemmer ser vi et stærkt samfundsansvar. Uanset om det er miljømæssig, at
lære andre at færdes på og ved vand, at affaldssortere, at energioptimere eller socialt i form af
at byde personer med fysiske eller psykiske hindringer velkommen i klubben. Både nationalt og
globalt oplever vi klimaændringer. Det stiller øgede krav til klubhuse og kræver et vågent øje på
de mange klimasikringsprojekter.
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Sådan vil vi arbejde
med strategi 21-28
I bestyrelsen har vi valgt at bygge videre på vores strategi fra 20162020. Denne gang løber strategien over 8 år, og det er i det lys, den
skal ses. Strategi 2021-2028 sætter kurs og retning.

Den er ikke en slavisk plan, som skal følges minutiøst, men
pejlemærker på en længere rejse. Derfor er de seks strategiske
indsatsområder ikke hierarkisk prioriteret.

SEKS STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER
•

Koncepter til klubber

•

Tilbud til den enkelte

•

Meget mere B&U

•

Verdens bedste træningsmiljø

•

DKF tager ansvar

•

Faglighed, digitalisering og optimering

STRATEGISKE SAMARBEJDER
I strategiperioden indgår vi strategiske samarbejder med DIF, Team
Danmark og gennem Bevæg Dig For Livet samarbejder vi med DGI.

Disse samarbejdsaftaler løber over forskellige tidsrum, og vi ønsker
med DKF’s strategi 2021-2028 at lægge en ramme for de aftaler, vi
indgår frem til 2028.
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Den videre færd
Padlesporten er for sjov, for alvor og for alle. Den er fuld af aktiviteter, både for
dem som er tiltrukket af konkurrence, præstationsoptimering samt eliteidræt og
for dem hvor det i højere grad er fællesskab, motion, velvære, natur og outdoor,
der er de bærende elementer.

Med strategi 2021-2028 har vi ambitioner for, hvilken rolle padlesport og
padleaktiviter skal spille i det danske samfund, og vi sætter kursen for Dansk
Kano og Kajak Forbund.

Forbundets bestyrelse og medarbejdere vil i de kommende otte år arbejde for at
realisere ambitionerne, men vi kan kun gøre med hjælp fra vores medlemmer.

Derfor er det vigtigt for os at involvere landets kano- og kajakklubber i vores
arbejde. Vi ønsker fortsat løbende at inddrage og erfaringsudveksle med vores
medlemmer, således vi involverer og engagerer hele PadleDanmark i arbejdet med
strategi 2021-2028.

Strategi 2021-2028
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Mission: Det næste skridt
Dansk Kano og Kajak Forbund (DKF) eksisterer for at fremme padlesporten, og
inden for padlesporten varetager vi alle nationale interesser i såvel ind- som
udland. Vi medvirker til at give foreningers medlemmer mulighed for at dyrke
padlesporten ud fra hver enkelt udøvers ambitionsniveau.
Vi servicerer medlemsklubber, klubbers medlemmer og udøvere generelt.
Kort sagt: DKF medvirker til, at klubben, medlemmet og den selvorganiserede
altid har mulighed for at tage det næste skridt i deres padleliv.
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Vision: Padleglæde og faglig stolthed
DKF vil skabe synergi, vidensdeling og inspiration på tværs af
discipliner, alder og organisationsform for alle padleaktiviteter.
Vi vil være organisationen, der råder over Danmarks kvantitativt
største og kvalitativt bredeste viden om padlesport.
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Foreningsidrætten har spillet og spiller en

Vi vil arbejde for at fjerne unødvendige

stadig stor betydning for den enkelte dansker

administrative barrierer, som klubber måtte

og for samfundet. Foreninger danner rammen

opleve hos eksempelvis banker, kommuner

om et helt unikt fællesskab, hvor den enkelte

og DIF. Vi arbejder for at gøre det nemmere

bliver mødt af frivillige, der lægger en stor del

at organisere bestyrelsesarbejde, strukturere

af deres fritid i at gøre noget godt for andre.

udviklingsarbejde og skabe attraktive rammer
for at være frivillig i en forening.

Foreningslivet og det frivillige arbejde er
enestående. Derfor vil vi styrke, udvikle og

I stigende grad sporer vi en tendens til, at

understøtte vores klubbers arbejde.

klubber ønsker at udvide sine aktiviteter og
prøve andre af padlesportens discipliner.

Vi oplever samfundet stiller større og større

I kølvandet på disse ønsker forudser vi

krav til frivillige foreninger og bebyrder vores

muligheder for at skabe lokale og regionale

medlemmer med flere og flere bureaukratiske

samarbejder blandt vores medlemmer.

regler. En kompleksitet som stiller større krav
til de frivillige og klubberne.

Klubsamarbejder er en kærkommen lejlighed
til at udveksle erfaring, dele viden og

I forvejen er der mange opgaver forbundet

skabe inspiration. Vi byder denne udvikling

med at drive og udvikle en klub, derfor søger

velkommen og ønsker at understøtte den

vi at gøre det mindre kompleks og mindre

gennem vores ydelser, aktiviteter og faglige

ressourcekrævende.

netværk.
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Koncepter til
klubber

Klubber med padleaktiviteter skal se DKF
som den mest relevante samarbejdspartner.
•

Vi tilbyder ydelser og koncepter inden for alle padleaktiviteter, discipliner
og bådtyper. Vi medvirker til, at klubber og klubbers medlemmer fastholdes,
inspireres og udvikles.

•

Vi giver klubber adgang til uddannelse og kompetente undervisere. Vi bidrager
til, at faglighed er i højsædet, når padlere tager det næste skridt i deres
padleliv.

•

Vi assisterer klubberne med at organisere bestyrelsesarbejdet, så det er
overskueligt at drive og udvikle klubben. Vi søger at gøre det frivillige
bestyrelsesarbejde mere attraktivt.

•

I samarbejde med relevante partnere vil vi bidrage til, at klubber møder færre
bureaukratiske forhindringer.

Strategi 2021-2028
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Tilbud til den
enkelte
DKF vil vise en klar og tydelig vej ind i padlesporten.
Vi stræber efter at have relevante tilbud til
alle interesserede.
•

Vi arbejder for at skabe, styrke og udvikle padlefællesskaber.
Vores koncepter vil være rettet mod både selvorganiserede og klubmedlemmer.

•

Vi skaber mulighed for at udøve og udvikle sig i padlesporten - også som
selvorganiserede.

•

Vi understøtter muligheden for at skifte retning og formål undervejs i
padlekarrieren, både aktivitets- og uddannelsesmæssigt.
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Flere og flere dyrker idræt i Danmark, men

udvikle padlefællesskaber. Vores koncepter

de dyrker også idræt på andre måder. Flere

vil være rettet mod både selvorganiserede og

dyrker individorienteret idræt og ofte på

klubmedlemmer.

egen hånd. Samtidig betyder fleksibilitet og
tilgængelighed mere og mere i danskernes

For at udbrede kendskab, glæde og begejstring

valg af aktivitet. Padlesporten er ingen

for padlesport stræber vi efter at formidle

undtagelse.

og medvirke til at skabe koncepter, som
understøtter padleres udvikling, muligheder

Vi mærker en stadig stigende interesse

og interesser - og at padlere har adgang til at

for padlesporten, men vi ser et ændret

udøve og udvikle sig.

behov hos en stor del af befolkningen.
Mange søger motionsfællesskaber gennem

Tidligere var tendensen, at den enkelte

beboerforeninger, digitale platforme, sociale

dedikerede sig til én disciplin. En

medier og private udbydere, frem for i

forandring er dog undervejs i padlesporten.

foreningsidrætten.

I højere grad vinder det indpas at udvikle
egenfærdigheder på tværs af discipliner.

Set med vores øjne har danskere med

Vi ser det som en anledning til at udbrede

interesse i kano, kajak og SUP behov for et

kendskab til disciplinerne og vil understøtte

fælles fyrtårn, som de kan orientere sig mod

muligheden for at skifte retning undervejs i

i deres søgen efter at udøve eller udvikle

padlekarrieren.

sig. Vi vil arbejde for at skabe, styrke og
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Siden 1921 har
Dansk Kano og
Kajak Forbund
arbejdet for
at sikre gode
oplevelser på
vandet

Meget mere B&U

DKF vil skabe kulturer og strukturer, der sikrer løbende vækst
af B&U-miljøer.
•

Vi ønsker at gøre padleaktiviteter mere tilgængelige for børn og unge mellem
10-18 år. Med fokus på oplevelser, leg og glæden ved ture på vandet og
mulighed for konkurrence vil vi præsentere padlesportens mangfoldige tilbud
til børn og unge.

•

Vi arbejder for at styrke klubbers arbejde med at etablere, opbygge og udvikle
B&U-afdelinger.

•

Vi vil sikre en årlig vækst af klubber, der etablerer en B&U-afdeling med en
plan for at skabe livslang begejstring for padlesporten.

•

Vi vil bidrage til, at det flere gange årligt er muligt for børn og unge at stifte
bekendtskab med padleaktiviteter.
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Frem mod 2030 stiger antallet af børn

stifte bekendtskab med padleaktiviteter.

mellem 0-5 år markant. Danmarks Statistiks

Padlesporten er for sjov, for alvor, for alle.

befolkningsfremskrivning viser en stigning på

Den er fuld af aktiviteter både for dem som

18 pct eller 363.000 i 2019 og knap 430.000 i

kommer for fællesskab, motion, velvære,

2030. Vi vil give plads og skabe aktiviteter til

naturoplevelser og for dem som elsker at

disse nye medborgere i vores klubber.

konkurrere. Der er noget for enhver og til alle
livets stadier.

Børn og unge er fremtidens padlere.
Intentionen er, at de bliver normen og ikke

Vi vil i særdeleshed have fokus på at skabe og

undtagelsen i padlesporten. For at kunne

udvikle børn- og unge miljøer, som tiltrækker

tilbyde flere padleaktiviteter til børn og unge,

og sikre tilknytning af flere børn og unge.

har vi brug for flere, som skaber aktiviteter og

Miljøer som vækker begejstring både hos

engagerer sig i børn og unge-arbejdet. Men

dem der kommer for motion, for det sociale,

medlemstallene røber både en tilbagegang i

for naturoplevelser og for dem der elsker

antallet af børn og unge i padlesporten og af

konkurrence.

klubber med børn og unge-afdelinger.
Vi ønsker at arbejde tættere sammen med
En verdensomspændende Corona-pandemi
skabte yderligere udfordringer på mange

klubber, der gerne vil tiltrække børn, og
klubber der oplever udfordringer i ungdoms

fronter, men i særdeleshed for medlems

afdelingen. Vi vil udvikle koncepter til

rekruttering og klubudvikling.

børneaktiviteter, som er nemme at bruge
for klubber, der vil igang med at opbygge

For at vække livslang begejstring og

en ungdomsafdeling samt koncepter, der

padleglæde blandt de yngste i befolkningen

gør det nemmere for klubber at strukture

skal børn have flere muligheder for at

børnearbejdet og opnå kontinuitet.
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I konkurrencen om podiepladserne på det
højeste internationale niveau handler det om
mikroskopiske marginaler. Og marginalerne
bliver mindre og mindre. Om medaljens karat
er guld, sølv eller bronze kan afhænge af
hundrededele af et sekund.

At være en del af verdenseliten kræver mere
end kontinuerlig opmærksomhed på mulig
optimering af trænings- og konkurrence
parametre samt elitetræningsmiljøer fulde
af specialviden og ekspertise. Vejen til
verdensklasse kræver også optimering af kost,
mentale færdigheder med mere.

Livet som atlet i padlesporten betyder afsavn.
Økonomisk, socialt og nogle gange
uddannelsesmæssigt. Derfor vil vi have
fokus på det hele menneske i vores stræben
efter kontinuerligt at vinde medaljer ved
internationale mesterskaber.

Vi ønsker at ruste vores atleter til en hverdag,
hvor de kan fokusere, der hvor de er - om de
er til træning, i skole eller konkurrenceklar på
vandet.
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Hvor det er muligt, vil vi gerne lære
padlesportens atleter, hvordan de kan gøre
deres passion og dedikation til deres levevej.
Vi vil assistere atleter til at tage ansvar
for nutid og fremtid - både økonomisk,
uddannelsesmæssigt og socialt. De erfaringer
og kompetencer, som de oparbejder gennem
elitesporten, skal i videst muligt omfang
kunne føres over på deres uddannelse, arbejde
mm.

Vi arbejder for kontinuerligt styrke feltet
rundt om hele atleten. For at dansk padlesport
kontinuerligt har atleter, som høster
topplaceringer og betræder sejrsskamler
ved internationale mesterskaber, kræver det
elitetræningsmiljøer, som favner hele atleten
med afsæt i den enkeltes behov - lige fra det
spirende talentarbejde over kraftcentrene til
dagligdagen på elitecentret.

Verdens bedste
træningsmiljø

DKF vil udvikle træningsmiljøer for elitesportsudøvere,
hvis strukturer, kulturer og metoder sikrer, at Danmark
kontinuerligt vinder medaljer ved internationale mesterskaber.
•

Vi vil udvikle skalerbare træningsmiljøer som favner hele
atleten. Lige fra det begyndende talentarbejde i klubben til livet som
elitesportsudøver på det højeste internationale niveau.

•

Vi ønsker kontinuerligt at styrke trænere og atleters faglige
niveau og kompetencer for at sikre elitetræningsmiljøer af høj kvalitet.
Vi hjælper atleter med mere end blot træning, kost og mentale færdigheder.
Hos os skal hele atleten være i centrum.

•

Vi ønsker at styrke hele atleten lige fra det begyndende talentarbejde til karrierestigen efter den professionelle karriere.

Strategi 2021-2028
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DKF tager ansvar

Ret til godt rovand. Retten til adgang til padleaktiviteter. Ret til gode
oplevelser på vandet - uanset fysiske og psykiske hindringer. Det anser
DKF som helt grundlæggende i padlesporten.
•

Vi arbejder kontinuerligt for høj sikkerhed og for at sikre adgang til godt
rovand og gode faciliteter for alle aktive inden for padlesporten.

•

Vi gennemfører alle padleaktiviteter med fokus på bæredygtighed,
mangfoldighed, natur og sikkerhed.

•

Vi videreudvikler klubbernes og de aktives bevidsthed om klima, natur
og miljø. Vi udbreder padlesporten til alle - uanset fysiske og psykiske
hindringer. Vi sikrer, at forbundets aktiviteter bidrager til opfyldelse af FN’s
verdensmål.
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Både nationalt og globalt er bæredygtighed et

Blandt vores medlemmer ser vi allerede et

udbredt fokusområde. Vi har ingen planet B -

dybtgående engagement og en dedikation

kun jorden.

til at løfte et socialt- og samfundsmæssigt
ansvar. Uanset om det handler om at

Allerede nu sporer vi et stærkt samfundssind

lære andre at færdes på og ved vand, at

blandt vores medlemmer, og os der allerede er

affaldssortere, at energioptimere eller at

i padlesporten kender dens gode effekter for

byde udfordrede ex-soldater, sygdomsramte

både krop og sjæl. Det vil vi fortsat gerne give

eller fysisk udfordrede velkommen i

videre ved at være en ansvarlig grøn sport på

klubben, så har vores medlemmer fokus på

det blå hav.

mangfoldighed, bæredygtighed, natur og
sikkerhed.

Vores vand. Vores natur. Vores ansvar.
Alle har interesse i en fornuftig vægtning

Siden Dansk Kano og Kajak Forbund blev

mellem benyttelse og beskyttelse af vores

etableret i 1921, har vi bidraget til gode

natur og vores vand. Vi arbejder derfor

oplevelser på vandet og vi vil gerne give det

kontinuerligt for at sikre adgang til godt

videre til endnu flere.

rovand og gode faciliteter for alle aktive
inden for padlesporten - uanset fysiske eller
psykiske hindringer.

Til fremtidens danskere,
•

ved at passe godt på vores vand og på vores adgang til vand.

•

ved at uddanne nye roere til at færdes respektfuldt og varsomt i naturen.

Til nutidens danskere,
•

ved at uddanne nye roere til at færdes sikkert på vandet.

•

ved at arbejde for at kommuner involverer foreninger og forbund i
facilitetsstrategier, klimasikring mm.

Til udsatte grupper af danskere,
•

ved at udbrede padlesporten til alle - uanset fysiske og psykiske
hindringer.

•

ved at skabe muligheder for at eksempelvis tidligere soldater, blinde,
cancerramte eller andre udsatte grupper af danskere oplever effekterne ved at
være på vandet.
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Faglighed,
digitalisering
og optimering
At være organisationen, der råder over

De digitale platforme vinder større og større

Danmarks kvantitativt største og kvalitativt

plads i danskernes hverdag. Under Corona-

bredeste viden om padlesport, kræver brede

pandemien kom det til udtryk, hvilke

berøringsflader og løbende engagement

muligheder, fordele og ulemper digitalisering

fra padlesportens forskellige aktører.

rummer. Set med vores øjne kan digitale

Det viser vores mangeårige erfaring som

platforme ikke erstatte foreningslivet, men

specialforbund.

digitale universer og online platforme kan
supplere med muligheder og alternativer.

Når vi i vores virke arbejder vidensbaseret
med fokus på høj faglighed og kvalitet i

Vi udvikler en samlende digital platform,

organiseringen af alle aspekter af forbundets

som favner aktiviteter for alle forbundets

arbejde, er det med afsæt i ønsket om at være

medlemmer, og som kan være samlingssted

den mest relevante samarbejdspartner for

for alle padlere på tværs af alder, bådtype og

vores medlemmer og padlesportens øvrige

tilhørsforhold. Vores intention er understøtte

aktører, så vi kan skabe synergi, vidensdeling

de padlefællesskaber, som allerede blomstrer

og inspiration på tværs af discipliner, alder og

på Danmarkskortet.

organisationsform for alle padleaktiviteter.
Vores forhåbning er, at en samlende digitale
De senere år har understreget digitaliserin

platform inviterer de knapt 200.000 til at

gens muligheder og tydeliggjort betydningen

blive en del af foreningslivet og samtidig

af en vekselvirkning mellem at kunne deltage

fungerer som et fyrtårn, som padlesportens

virtuelt og fysisk. Vi vil derfor opbygge et

udøvere og fremtidige padlere kan navigere

digitalt univers, som inspirerer og assisterer

efter, når de søger sikre og gode oplevelser på

udviklingen af padlesport samt bidrager til at

vandet.

skabe flere padleaktiviteter.
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DKF vil kendes for vores høje faglighed og forbundets relevans for alle padlere.
Vi optimerer løbende vores metoder, ydelser og kommunikation. Vi vil skabe et
digitalt univers, som inspirerer og assisterer udviklingen af padlesport og som
bidrager til flere padleaktiviteter.
•

Vi arbejder vidensbaseret med høj faglighed og kvalitet i organiseringen af
alle aspekter af forbundets arbejde. Vi ønsker at være den mest relevante
samarbejdspartner til udvikling og afholdelse af padleaktiviteter.

•

Vi udvikler én samlende digital platform, som favner aktiviteter for alle
forbundets medlemmer, og som kan være samlingssted for alle padlere på
tværs af alder, bådtype og tilhørsforhold.

•

Vi formidler glæden ved udøvelsen af padlesport og udbreder løbende
kendskabet til vores sport.

Strategi 2021-2028
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Vi vil være den mest
relevante
samarbejdspartner

Vores vand
Vores natur
Vores ansvar

Vi vil råde over
Danmarks
kvantitativt største og
kvalitativt bredeste viden
om padlesport

Vi udvikler
verdenseliten ved at
skabe elitetræningsmiljøer,
hvor hele atlen er i
centrum

Vi styrker arbejdet med at
etablere, opbygge og udvikle
B&U-miljøer

Vi viser en klar og tydelig
vej ind i padlesporten

For Sjov - For Alvor - For Alle

Siden 1921 har Dansk Kano og Kajak Forbund
arbejdet for at sikre gode oplevelser på vandet

