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DKF’s bestyrelse

Formand, Tom Bundesen Faurschou

● DKF’s adm.  ift direktør
● DIF
● Internationalt arbejde
● Nationale org. (f.eks. TD)
● Presse
● I/S Rostadion Bagsværd sø,
● Fonden Danmarks Rostadion

Næstformand, Claus Bo Svenningsen

● Strategiproces
● Fastholdelse
● DGI
● Bevæg dig for livet
● Klubudvikling/

organisationsformer
● Kommunikation
● White Water Viborg
● Stedfortræder for formand

2. næstformand, Bolette Fokdal

● Økonomi
● Fundraising
● Uddannelse, instruktør, EPP
● Senioridræt 60+
● Havkajak
● Havkajaksamrådet
● Kano samråd
● Skolemedlemskaber

Bestyrelsesmedlem, Lau Larsen

● Område: Konkurrence
● DM arrangementer
● Sævneudvikling
● Officialuddannelse og official-

gruppen
● Kajakpolo
● Turkajak
● TdG

Bestyrelsesmedlem Rolf Martin Sørensen

● Område: Landshold & elite
● Team Danmark
● Landshold: Kajakpolo, sprint.

maraton
● Elitecenter
● Kraftcentre
● ATK
● Paracanoe elite/paralympic
● Træneruddannelse og

talentudvikling.

Bestyrelsesmedlem, Jeppe Jørgensen

● Område: Facilitet & miljø
● Udvikling af faciliteter
● Støtte til klubberne
● Miljøprofilering og -sager
● Aktiviteter i naturen
● Adgang til vand
● DIF og Friluftsrådet
● Sikkerhed.

Bestyrelsesmedlem, Peter Harpsøe Engel

● Område: Klubaktivitet og
motion

● Børne & Unge aktiviteter
● Udvikling inden for nyere

bådtyper, surfkajak, stand
up padling (SUP),
slalom/whitewater, surfski

● Handicapidræt /paracanoe
● Idrætsforum København.
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Dagsorden for årsmøde
Den valgte dirigent styrer program og dagsorden.
Mødet kan undervejs suspenderes på tidspunkter valgt af dirigenten.

Lørdag den 26. november

Formanden byder velkommen. Dagsordenspunkter ifølge vedtægter:

A. Valg af dirigent
C. Bestyrelsen aflægger beretning i henhold til §18.
E. Formanden orienterer om forbundets planer

Søndag den 27. november

Formanden byder velkommen til årsmødet og dørene lukkes.
Dagsorden ifølge vedtægter:

A. Punktet ligger lørdag
B. Valg af stemmeudvalg
C. Punktet ligger lørdag
D. Bestyrelsen aflægger regnskab for det senest afsluttede regnskabsår og

fremlægger aktuel balance for indeværende år
E. Punktet ligger lørdag
F. Indkomne forslag diskuteres og eventuelle ændringsforslag udformes.

Forslag sættes til afstemning
G. Bestyrelsen præsenterer det kommende års budgetforslag
H. Vedtagelse af klubbernes kontingent for det følgende år, i henhold til

budgetforslag
I. Valg i henhold til §13.  På valg er derfor i dette lige år:

a. formand
b. 2. næstformand/økonomiansvarlig (genopstiller ikke)
c. bestyrelsesmedlem for landshold og elite
d. bestyrelsesmedlem for klubaktiviteter og motion
e. to medlemmer og én suppleant til appeludvalg (plus et medlem, som

afgår uden for tur)
f. revisor.

J. Eventuelt.
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Program - lørdag og søndag

Lørdag
8:30 Indskrivning og kaffe/rundstykke

9:00 Velkommen v. Formanden
Bestyrelsens beretning (pkt. C)

10:00 Workshops

Lokale 1 Lokale 2 Lokale 3 Lokale 4 Lokale 5

Regnskab,
budget - samt
konklusioner fra
økonomiarbejds
- gruppen
Fra bestyrelsen:
Bolette Fokdal
og Tom
Faurschou

Etisk kodeks -
hvad smager det
af?
Oplæg: Maiken
Ziebell
Fra bestyrelsen:
Rolf Martin
Sørensen

Medlemsfasthold
else - Bevæg Dig
For Livet
Fra bestyrelsen:
Claus Bo
Svenningsen

Spar penge på
bæredygtighed
og få bedre
klubaktiviteter
Fra bestyrelsen:
Jeppe Jørgensen

Hvilke kompetencer
skal den fremtidige
børn og unge træner
have?
Fra bestyrelsen:
Peter Engel

11:30 Pause

12:00 Frokost

13:00 Formanden orienterer om DKF's Planer for 2023 (pkt. E)

13:45 Workshops

Lokale 1 Lokale 2 Lokale 3 Lokale 4 Lokale 5

Talentudviklings-
struktur i DKF -
ind i
maskinrummet.
Fra bestyrelsen:
Rolf Martin
Sørensen og Tom
Faurschou

Sådan sikrer du
en masse
frivillige i din
klub!
Fra bestyrelsen:
Peter Engel

Byggeprojekter i
klubben – gode
råd og inspiration
Fra bestyrelsen:
Jeppe Jørgensen

Flere kvinder i surfski
- mere talent på
vandet!
Fra bestyrelsen: Lau
Larsen og Bolette
Fokdal

15:15 Walk'n Talk - Åndehul

16:00 Workshops

Lokale 1 Lokale 2 Lokale 3 Lokale 4 Lokale 5

Stævneudvikling
- Vær med i
dialogen.
Fra bestyrelsen:
Lau Larsen og
Rolf Martin
Sørensen

Hvordan skaber
klubben og DKF
de bedste
rammer for sine
instruktører?
Fra bestyrelsen:
Bolette Fokdal

Sådan sikrer du,
at alle dine
medlemmer
læser, hvad du
skriver og hører,
hvad du siger!
Fra bestyrelsen:
Claus Bo
Svenningsen

Sådan skaber du et
sundt og udviklende
idrætsmiljø i din
børne- og
ungeafdeling
Fra bestyrelsen:
Peter Engel

17:30 Pause

18:30 Middag efterfulgt af hygge og bar
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Søndag
07:30 Morgenmad for overnattende

08:30 Indskrivning, stemmesedler uddeles

09:00 Velkommen ved formanden og dørene lukkes

Årsmødedagsorden:
D. Valg af stemmeudvalg
F. Bestyrelsen aflægger regnskab for det senest afsluttede regnskabsår og fremlægger

aktuel balance for indeværende år
K. Indkomne forslag diskuteres og eventuelle ændringsforslag udformes. Forslag sættes

til afstemning
L. Bestyrelsen præsenterer det kommende års budgetforslag
M. Vedtagelse af klubbernes kontingent for det følgende år, i henhold til budgetforslag
N. Valg i henhold til §13.  På valg er derfor i dette lige år:

a. formand
b. 2. næstformand/økonomiansvarlig (genopstiller ikke)
c. bestyrelsesmedlem for landshold og elite
d. bestyrelsesmedlem for klubaktiviteter og motion
e. to medlemmer og én suppleant til appeludvalg
f. revisor.

O. Eventuelt.

13:00 Frokost
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Beskrivelser - af workshops

Workshops kl. 10:00-11:30

Regnskab, budget - samt konklusioner fra arbejdsgruppen (del af årsmødedagsorden)
Denne workshop er for alle med interesse i forbundets og klubbernes økonomi.
Gennemgang af forbundets økonomi i større detalje end der er tid til på selve årsmødet
søndag. Arbejdsgruppen nedsat efter årsmødet 2021 fremlægger konklusioner. Et forslag fra
Lyngby Kanoklub om ændring af årsmødets deltagerbetaling drøftes og fremlægges til
afstemning på søndagens møde.
2. næstformand, Bolette Fokdal og direktør, Christian Jacobsen leder dette møde.

Etisk kodeks - hvad smager det af?
Målgruppen her er alle med interesse for, at sammenspillet i klubben og DKF fungerer på
en ordentlig måde.
Afsættet for det nye kodeks er dog kommet fra udfordringer i eliteverdenen og bliver oftest
tydeligst her. Maiken Ziebell, konsulent i Danmarks Idrætsforbund, fortæller om
baggrunden for Dansk Idræts fælles etiske kodeks. Dernæst arbejdes der med fortolkning
og konkretisering med udgangspunkt i DKF's egen verden.
Bestyrelsesmedlem, Rolf Martin Sørensen er facilitator.

Medlemsfastholdelse - et Bevæg Dig For Livet projekt.
Målgruppen for denne workshop er alle klubledere.
Hvem holder sammen på klubbens medlemmer? I regi af Bevæg Dig For Livet-projektet er
der arbejdet med et ambassadørrollebegreb, som vi kalder "Paddlers". Paddlers rolle i
klubben er at holde medlemsengagementet og forankringen kørende. Kom og bliv klogere
på, hvordan I kan arbejde med det i jeres klub. Der er fokus på rammer og roller samt ideer
og sparring til at formulere en fastholdelsesstrategi.
Workshoppen afholdes af konsulenterne Poul Danborg og Bjørn Thomsen.

Spar penge på bæredygtighed og få bedre klubaktiviteter.
Klubbestyrelser og klubmedlemmer med interesse i at spare penge i klubhuset eller arbejde
med miljøaktiviteter, bør møde op her.
En ekstern energikonsulent vil hjælpe jer med at kortlægge og vurdere klubbens
energiforbrug, samt give jer gode råd til besparelser, og forbundet vil hjælpe deltagerne
med at inkludere flere miljøvenlige handlinger i klubben. Der gives konkret vejledning til,
hvad man skal måle og handle på i klubhuset, hvis man vil have besparelser - en plan for,
hvordan man inkluderer bæredygtighed og miljø i klubbens nuværende aktiviteter, bl.a. i
kommunikationen med sponsorer, kommunen og potentielle nye medlemmer.
Oplægsholdere er ekstern energikonsulent og udviklingskonsulent Irene Lauridsen.

Hvilke kompetencer skal den fremtidige børn og unge træner have?
Trænere, kommende trænere og klubledere, som ønsker at opstarte eller styrke deres
nuværende miljø for børn og unge skal da møde op her.
Har dagens børn og unge træner de nødvendige kompetencer? Kom og hør om trænerens
kompetencer i relation til det gode udviklende idrætsmiljø for børn og unge. Hør vores
tanker om et nyt kursus omkring motivation og fastholdelse af børn og unge og vær med i
en dialog omkring udviklingen af trænerrollen - hvad mangler ude i klubberne og hvordan
gør vi træningsmiljøet bedre sammen?
Workshoppen afholdes af de to børn- og ungekonsulenter, Rasmus Birkkjær Bertelsen og
Lærke Høyer.
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Workshops kl. 13:45-15:15

Talentudviklingstruktur i DKF - ind i maskinrummet.
For kraftcenterledere og eliteansvarlige i klubber.
Efter et kort tilbageblik på 2022 drøftes perspektiver på 2023 og længere frem. Hvordan
fordeles opgaver, ansvar og økonomi i en transparent proces? Hvordan skabes udvikling,
kontinuitet og et tilstrækkeligt økonomisk grundlag? Du får større indsigt i
udviklingsarbejdet. En succes med det gode arguments betydning i en diskussion. Flere
opgaver der skal løses decentralt.
Workshoppen ledes af bestyrelsesmedlem, Rolf Martin Sørensen.

Sådan sikrer du en masse frivillige i din klub.
For bestyrelser og klubmedlemmer.
"Vi har rigtigt svært ved at rekruttere frivillige i klubben"..."der er ingen, der melder sig"... Du
har sikkert hørt den mange gange før - for mange klubber er rekruttering af frivillige en reel
udfordring og det kan være svært at finde ud af, hvordan man skal skaffe personer til at løse
opgaverne. Vi har fået Esbjerg Roklub til at fortælle om deres tilgang til rekruttering af
frivillige og deres måde at organisere klubben på.
Du får konkrete tip og råd om rekruttering af frivillige til events og arrangementer i netop
din klub eller til dit arrangement. Bl.a. via gruppearbejde får du inspiration og helt konkrete
værktøjer til rekruttering af frivillige i klub og bestyrelse.
Oplægsholdere er Lars Bisgaard (Esbjerg roklub) og event manager, Ulla Pedersen og
workshoppen modereres af udviklingschef, Nina Øverberg.

Byggeprojekter i klubben – gode råd og inspiration.
Denne workshop er for klubbestyrelsesmedlemmer eller andre klubmedlemmer, som er
interesseret og/eller involveret i klubbens byggeprojekter.
Står I overfor et byggeprojekt i klubben? Eller har I brug for sparring og input til et projekt, I
allerede er i gang med? Det kan være, I gerne vil bygge et nyt klubhus, renovere det
eksisterende, lave en tilbygning, bygge et kajakhotel, eller noget helt femte. På denne
workshop kan du få vores input og gode råd til en byggeproces og få viden og inspiration fra
klubber, som netop har været igennem et byggeprojekt. Strømmen Kajakklub har netop
bygget nyt klubhus og kajakhotel. I juni måned indviede Struer Kajakklub og Struer Roklub
deres nye fælles klubfacilitet LimfjordsHuset. Derudover vil der naturligvis også være god tid
til at stille spørgsmål og sparre med os og hinanden.
Oplægsholdere er Flemming Larsen, Strømmen Kajakklub, Poul Nielsen, Struer roklub,
Peter Hedegaard Struer Kajakklub.

Flere kvinder i surfski - mere talent på vandet!
Målgruppen for denne workshop er alle med interesse for klubudvikling, satsning på nye
bådtyper, her surfski, flere kvinder i klubben og fokus på uddannelse.
I Nordhavn Kajakklub er de fleste surfskiroere kvinder - hvordan mon det kan være?
Klubben svarer på dette, samt fortæller om erfaringer med træningshold - sommer- og
vintertræning samt surfskien som begynderkajak. Hvis du er nysgerrig på hvad DKF’s
uddannelsescentre er, kan Joachim også svare på det. Kom og få et friskt pust fra en af de
nyere DKF-klubber med succes.
Oplægsholdere er Joachim Skovgaard Kristensen og Caroline Rud Nielsen fra Nordhavn
Kajakklub.
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Workshops kl. 16:00-17:30

Stævneudvikling - distancer, discipliner, mix, udtagelse o.s.v. Vær med i dialogen.
For trænere og alle, der arrangerer stævner eller har roere, der deltager i stævner.
I hvilken retning ønsker vi at udvikle vores stævner? Hvilken distancer skal der ros på i de
forskellige aldersklasser (U12,14,16,18 og senior)? Skal det være det samme for kajak og kano,
drenge og piger? Hvad med Mix både/hold? Ved hvilke stævner kunne der med fordel ros
udtagelse til U landshold? Skal distancer fordeles på forskellige stævner? Hvor meget skal vi
binde os op på OL distancer?
Niels-Peter Andersen (Pede) vil stille alle disse spørgsmål og flere til og inviterer Kim Wraae
og Finn Pape med i dialogen.
Bestyrelsesrepræsentanter Lau Larsen og Rolf Sørensen faciliterer.

Hvordan skaber klubben og DKF de bedste rammer for sine instruktører?
For klubledere, klubinstruktører, klubtrænere, klubbestyrelser.
På denne workshop skal vi snakke om, hvordan klubben skaber de bedste rammer for sine
instruktører. Vi skal bl.a. snakke om: Hvordan skabes gode organisatoriske, økonomiske og
kulturelle rammer for klubbens instruktører? Hvordan sikrer vi at vores instruktører fortsat
har motivation? Hvilke rammer kan klubberne opstille, som hjælper instruktørerne? Skal vi
efteruddanne vores instruktører?
Det forventes at deltagerne bidrager til debat og måske gruppearbejde, omkring emnet.
Målet er at ende ud med nogle konkrete idéer klubberne kan tage med hjem.
Kan klubben bidrage til en vej igennem uddannelsessystemet, som instruktøren nemt kan
se sig i? Er der nogle barrierer i klubben, som besværliggør det at være frivillig instruktør?
Og hvad kan DKF gøre?
Oplægsholder er uddannelseskonsulent, Morten Madsen.

Sådan sikrer du, at alle dine medlemmer læser, hvad du skriver og hører, hvad du siger!
For alle os, der ind imellem føler, at vi skriver og taler for døve øren - og vi er nok en del.
På workshoppen får du en skudsikker plan, der gør at alle klubbens medlemmer, begynder
at følge med i livet omkring klubben.
Du lærer at genkende og koble dig på de kommunikationskanaler, som faktisk allerede
fungerer i klubben - du bliver nu den, der optimerer dem og lærer, hvordan du, på en nem
måde, skriver så det bliver relevant for medlemmerne og giver dem lyst til at gå i dialog.
Du får også en række gode tips til, hvordan du skriver fængende overskrifter, der sælger. Der
bliver bliver god tid til spørgsmål, så du er velkommen til at komme med konkrete
problematikker fra hverdagen.
Workshoppen afholdes af forbundets kommunikationskonsulent Niels Kliim.

Sådan skaber du et sundt og udviklende idrætsmiljø i din børne- og ungeafdeling!
For bestyrelser, klubber og trænere, som ønsker at opstarte eller styrke deres nuværende
miljø for børn og unge.
Vi ønsker at belyse, hvad et godt idrætsmiljø er, ud fra et børne- og ungeperspektiv og at få
klubberne til at lade sig inspirere og reflektere over egen praksis. Workshoppen består af
oplæg fra to kajakklubber, der vil fortælle om deres erfaringer med at være en henholdsvis
bredde- og eliteungdomsklub. Workshoppen afrundes med videndeling mellem klubberne
og herefter fælles debat til fremtidig arbejde.
Oplægsholdere er et antal klubber med gode erfaringer og workshoppen faciliteres af børn-
og ungekonsulenterne, Rasmus Birkkjær Bertelsen og Lærke Høyer.

8



Bestyrelsens beretning

Vi har taget hul på DKF’s næste 100 år
- med en næsten ny besætning i sekretariatet

Dette betyder på en måde, at ‘plejer’ er død, og at der nu er mulighed for at ryste
posen. Og posen er blevet rystet i 2022 - også nogle gange lidt for meget. Men nye
medarbejdere skal finde deres ben inden for udstukne rammer og aftalte strategier,
nye stier skal trædes mellem den politiske ledelse og ansatte, mellem konsulenter
og frivillige - og vi vil så meget alle sammen. Engagementet og viljen til succes fejler
nemlig ikke noget. Strategier og ideer skal omsættes til handling.

Strategi 2021-2028
Vi er snart igennem to år af den otteårige DKF-strategi, som blev sat i søen sidste år.
Samtidig har vi taget hul på en fireårig DIF-samarbejdsaftale, 2022-2025. Det er
fristende at ville gøre det hele på én gang, men man spiser nu engang en elefant
ved at sluge en kamel af gangen - så det er det, vi gør.

Strategien 2021-2028 er udfoldet på seks hovedområder - her hårdt skåret til med
ganske få stikord:

● Koncepter til klubber - herunder uddannelse og organisering af klubarbejde
● Tilbud til den enkelte - bl.a. styrkelse af padlefællesskaber - klubmedlemmer

og selvorganiserede
● Meget mere B&U - større tilgængelighed, større synlighed, fokus på

oplevelser, træningsfællesskaber
● Verdens bedste træningsmiljø - fokus på ‘den hele atlet’, højnelse af

fagligheden, etisk kodeks
● DKF tage ansvar - vi arbejder kontinuerligt for retten til det gode - og rene -

rovand og høj sikkerhed
● Faglighed, digitalisering og optimering - bl.a. udvikling af en samlende

digital platform for alle aktiviteter og brugere

I det følgende kan du læse, hvad bestyrelsen i år har valgt at lægge vægt på -
først i små teasere, længere fremme i materialet i større detalje.

Børn og unge
I 2022 har der, som strategien lover, været fokus på mere B&U. Der er ansat to
konsulenter til at tage sig af de nye samarbejder med klubber og med andre
forbund. Som eksempel er konceptet ‘Børnepakken’ skudt i gang.

Uddannelse
På uddannelsesområdet, hvor der også er kommet ny konsulent, har der i år bl.a.
været gang i udvikling af SUP, samt videreudvikling af
uddannelsescenterkonceptet. Vi havde også i år en fuldt udsolgt instruktørsamling i
foråret, hvor både SUP og surfski begynder at fylde. Derudover arbejder
kursusadministrationen med at strømline processerne.
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Konkurrence
Konkurrence- og aktivitetskalenderen favner bredt med mange aktiviteter og
stævner – og selv om vi er udfordret af en tendens med stadigt faldende
deltagerantal, så sker der virkelig, virkelig meget i Kajakdanmark. Læs bl.a. om en
succesrig kajakpoloturnering.

Landshold og Elite
Beretning følger.

Miljø og faciliteter
I slutningen af 2021 godkendte DIF en strategiaftale indgået mellem DKF, Dansk
Forening for Rosport og Dansk Sejlunion, for årene 2022-2025. Strategiaftalen består
af spor, hvor ét af disse spor har overskriften ”Bedre faciliteter, retten til- og
beskyttelse af- godt rovand”. Læs om disse vigtige indsatser i forbundet, som
kommer alle medlemmer på tværs af discipliner til gode.

Sikkerhed
Også i 2022 har der heldigvis kun været meget få eksempler på episoder eller
ulykker, der involverer kajakker, kanoer eller SUP’er. DKF er med til at sætte fokus på
sikkerhed på vandet og uddannelse af alle roere.

BDFL
I Bevæg Dig For Livet - Kano, Kajak og SUP er de fleste indsatser målrettet
foreninger: Klubtuning, Players 1st, Paddlers og Intro-forløb, hvor der er knyttet fire
idræts- og udviklingskonsulenter på indsatserne. BDFL har i år givet et samlet
tilskud på 150.000 kr til 33 klubber til vinterfastholdelsesaktiviteter. Læs om det og
mere til.

Digitalisering
Der er her sidst på året udviklet et ‘dashboard’ til sekretariatet og konsulenterne,
der giver et bedre overblik over den enkelte klubs data, således, at vi kan være på
omgangshøjde, når medlemmerne ringer ind. Nu skal det implementeres.
Derudover er der sat ekstra turbo på udvikling af en fælles digital platform, som kan
favne alle aktiviteter og fungere som samlingssted for alle padlere. Det er ikke
ukompliceret, men vi er på vej.

Idrætspolitik
Idrætspolitik og politik bliver tydeligt sammenblandet, når store
kano/kajak-nationer, grundet verdenssituationen, udelukkes. I 2022 var det Rusland
og Hviderusland. DKF støttede i den forbindelse det Ukrainske landshold. Orientér
dig om de store linjer nedenfor.

Økonomi
Såvel Regnskab, som Budget, samt hvilke forhold, der påvirker dette, gøres der i
detaljer rede for i afsnittene under Økonomi & Budget. Her skal det kun nævnes, at
både 2021 og 2022 blev langt mere ‘normale’ end 2020. Både 2021 og 2022 er
kendetegnet ved stor omsætning, som følge af værtskab for events, og 2022
endvidere af stigende omkostninger som følge af inflation

Læs mere om de enkelte områder på de følgende sider.
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Børn og unge
Under overskriften ‘Meget mere B&U’ arbejder DKF med strategien 2021-2028 for at
skabe kulturer og strukturer, der sikrer løbende vækst af B&U-miljøer. Herunder er
fremhævet de væsentligste indsatser, der er gennemført i 2022.

Flere kvalificerede ressourcer
Ligesom alle andre aktiviteter, kræver
B&U indsatsen, at der er tilstrækkeligt
med ressourcer til at løfte arbejdet og
at vi har de bedst mulige
kompetencer på plads. Derfor blev
Rasmus Birkkjær Bertelsen ansat i en
30 timers stilling i februar, og Lærke
Høyer lidt senere i en 14 timers stilling.
 
Børnepakken er skudt i gang
DKF's Børnepakke er en hjælpepakke
specifikt til klubber, der ønsker hjælp
og støtte til opstart og
vedligeholdelse af deres B&U afdeling.
Ni klubber er allerede tilmeldt.
Klubberne forpligter sig til at udvikle
deres B&U afdeling til og med 2024. I
børnepakken får de så til gengæld
konsulenthjælp, uddannelsesstøtte
samt økonomisk støtte.

PaddleBattle Cup
Der er blevet afholdt fire PaddleBattle
Cups i 2022 - i Esrum, Vallensbæk,
Holstebro og Hellerup. Der deltog 155
børn i alderen 9-16. 

Forskningssamarbejde
Samarbejdet med Center for
Ungdomsforskning om projektet

”Gode Idrætsmiljøer for Drenge” er
gået ind i sidste fase. Det
gennemføres med hjælp fra Holte,
Skovshoved og Silkeborg, der bidrager
med trænerinterviews, der skal bruges
i forskningen. 

Skolesamarbejde
DKF indgår i et aktivt skolesamarbejde
og deltager i “Fit First Teen”-projektet.
Det omfatter træningsprogrammer og
skoletilbud specielt udviklet til at
inddrage skoler i idrætslivet. Dermed
skabes rammer for et konkret
skolesamarbejde og for at gøre brug af
landets kommuners "åben skole"
tilbud. Det har Holte skole gjort brug
af ved at besøge Holte Roklub i
skolens idrætstimer.

Medlemstal
Se de seneste fem års medlemstal i
nedenstående tabel. I 2021 er der via
den årlige medlemsregistrering
således registreret i alt 1764 børn og
unge i DKF’s klubber. Holdt op mod
det totale antal registrerede, svarer det
til 7% af klubbernes medlemmer. Så
Meget mere B&U er et vigtigt
strategisk spor.
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Uddannelse
Uddannelse er et af de helt store områder i DKF, ét som også i 2022 har fyldt meget.
Vi måtte sige farvel til vores dygtige uddannelseskonsulent Casper d. 1. oktober 2021
og først d. 1.februar 2022 fandt vi en værdig afløser i Morten Juul Madsen. Det har
været en meget stejl læringskurve for Morten, men området har det nu rigtig godt
igen.

Personalet
Vores kursusafdeling har også haft
personaleskift - fra Lisbeth Präem og
Camilla Hofstra til Malene Hjorth og
Camilla. Morten, Malene og Camilla er
nu alle ved at være rigtig godt inde i
arbejdet og har styr på planlægningen
af 2023.

DKF / DGI uddannelsesaftale vedr.
SUP
Noget af det væsentligste i år er, at vi
har lavet en fælles uddannelsesaftale
med DGI om SUP. Den træder i kraft
fra d. 1. januar 2023. Det betyder, at
fremover har vi ens egenfærdigheds-
og instruktøruddannelse på SUP. Det
hedder ikke det samme i DGI og DKF,
men indholdet er det samme og
uddannelsesprincipperne er de
samme. Desuden er SUP IPP3 og SUP
instruktør 2 blevet beskrevet, og indgår
også i aftalen. Det er et stort
fremskridt, at vi ude i klubberne kan få
SUP instruktør 2’ere, som kan uddanne
lokalt.

Udvikling af egenfærdigheds
-niveauer og instruktører
Vores IPP5 i havkajak er blevet
færdigbearbejdet og kører nu. Der har
længe været efterspørgsel på et højere
niveau i egenfærdighedsuddannelsen
og det kan vi nu efterkomme. Tidligere
har man skullet rejse til England for at
videreuddanne sig, nu kan det ske her
i Danmark tilrettelagt efter danske
havforhold.

I kano forventes det, at beskrivelsen af
alle egenfærdighedsniveauer til og
med IPP4

og instruktør 3 skrives færdig i
indeværende år.

Det går fremad med at få uddannet
instruktør 3´ere både i kap/tur/surfski
og i hav.

Instruktørsamling
Vi havde en fuld udsolgt
instruktørsamling i foråret, hvor både
SUP og surfski begynder at fylde. Det
er en udvikling, vi sætter stor pris på,
for vi tror meget på, at det at beherske
forskellige bådtyper til forskelligt brug
beriger vores kajakliv og måske
forlænger det. Det er heldigvis
sjældent, at vi hører et medlem udtale
”jeg ror rigtig kajak” - nu respekteres
bådtyperne som ligeværdige.

Censorsamling
I begyndelsen af november 2022 har vi
censorsamling, som er den årlige
samling af instruktør 3 og op - nu med
instruktører fra forskellige bådtyper -
ikke kun havkajak.
Det er et lærerigt forum og et sted,
hvor DKF får inspiration til kommende
arbejder med vores
uddannelsessystem.

Uddannelsescentre og fortsat
udvikling
5 klubber er blevet uddannelsescentre,
dvs de kan afvikle kurser og prøver på
IPP3 og IPP4 niveau og instruktør 2.
Første fase har været meget lærerig for
både klubber og DKF. Vi er nu alle
mere klare på, hvad klubberne og DKF
kan få ud af det, og hvordan vi skal
gøre fremadrettet. Det er intentionen,
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at dette felt i 2023 får mere
opmærksomhed fra DKF.

Mht kursusplanlægning indsamles alle
planlagte kurser fra
uddannelsescentre, kommercielle
udbydere og DKF i DKF´s kalender og
alt skal gerne ligge klar i januar
måned, så vores medlemmer tidligt på
året kan se, hvor og hvornår der
udbydes hvilke kurser. På den måde
kan vi også nå at oprette ekstra kurser,
hvis der er særlig stor efterspørgsel på
et særligt kursus eller kursussted.

Det internationale
EPP-samarbejdet har haft det svært
under Corona og først her i
begyndelsen af oktober lykkedes det
at samle ca. halvdelen af
medlemslandene i København, hvor
man havde særligt fokus på udvikling
af SUP uddannelserne. SUP bruges
meget forskelligt - fladt vand, sprint,
strømmende vand og til surf. Det
ender nok med en fælles
basisuddannelse (80%), hvor så de
resterende 20% tilpasses.

Vi har i de sidste år deltaget i et nu
aflsuttet Erasmusprojekt med Sverige,
Finland og Polen, ”Freedom on water -
Canoing for people with Physical an
Intellectual Impairment”. Der har
været en god videndeling og det har
givet grundlag for evt. fremtidigt
samarbejde, men der er en relativt lille
brugergruppe. Aktuelt er der ingen
projekter i gang.

God gænge
Både det politiske niveau og
personalet oplever, at vi nu efter en
hæsblæsende start, står et godt sted
og udvikler i den rigtige retning på
uddannelses- og kursusområdet.

En stor tak, specielt fra den politisk
ansvarlige for området i bestyrelsen,
skal lyde til vores fantastiske
sekretariat.
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Kurser og udstedte licenser - antal

Kurser 2022* sammenlignet med 2021 pr. 1. okt
DKF Uddannelses-

centre
Klubkurser Eksterne Total

2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022

Udbudte 110 22 14 13 0 35 86 123 210 193

Afviklede 32 15 14 8 0 30 81 120 127 173

Aflyste 78 7 0 5 0 5 5 3 83 20

*Kurserne 2022 er opgjort ud fra kursusplan 2022, som omfatter alle typer kurser, der
har været slået op i DKF’s kursuskalender.

Licenser 2022 sammenlignet med 2021 pr. 1. okt
Licenstyper: 2021 2022

Egenfærdighed 5607 4521

Instruktører 368 718

Trænere 12 23

Deltagelse i kurser (uden licensering) ? 47

I alt 5987 5309

Fordelt på bådtyperne: 2021 2022*

Turkajak 963 996

Havkajak 4580 3527

Kapkajak 172 153

SUP 163 257

Surfski 113 100

Kano 52 276

Surfkajak 3 0

I alt 6046 5309

*Her er deltagelse i kurser også medregnet (de 47) - disse er derfor ikke licenseret,
kun registreret
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Konkurrencer
Vor konkurrencekalender favner bredt med mange aktiviteter – men vi er udfordret
af en tendens med stadigt faldende deltagerantal ved stort set alle aktiviteter. Vor
omverden er i forandring og dette vil uomtvisteligt få indflydelse på den kommende
sæsons aktiviteter – hvorfor der fortsat må og skal gentænkes form og indhold i
hvert enkelt arrangement.

Ergometer DM - 14. januar.
Da vi stadig var udsat for Covid-19
restriktioner var det ikke muligt at
afholde mesterskaber i Rødovre
Centrum, men til trods for dette, og
med god hjælp fra Henrik Poulsen, fik
vi afholdt mesterskaber i
Frydenhøjhallen i Hvidovre, med
deltagelse af 113 aktive fra 21 klubber.

CPH Spring Regatta – 29. april - 1. maj.
Selvom vi stod uden medarrangør,
lykkedes det officialgruppen og 30
frivillige at få afholdt CPH Spring
Regatta på Bagsværd Sø med
deltagelse af 275 aktive fra de fire
nordiske lande.
Regattaen var i år udvidet med en K1
400 m test for den danske senior elite
og over de tre stævne dage blev der
afholdt 234 løb.

DM havkajak teknik - 20. - 21. august.
Københavns Kajakklub lagde faciliteter
til. Vi havde lidt færre deltagere end
sædvanligt. Vi har udvidet
arrangementet, så man lørdag øver,
leger og inspirerer hinanden og søndag
konkurrerer. Desuden er deltagerne nu
selv banedommere for hinanden. Dette
“sparer” mange frivillige. Der vælges nu
en arbejdsgruppe til at varetage næste
års arrangement. Der er over
sommeren produceret en videofilm
med alle DM teknikøvelserne og gode
fif, som gerne skulle inspirere flere

klubber til at bruge det som
klubaktivitet foruden konkurrence.
Filmen kan ses på DKF´s hjemmeside.

DM havkajak Rul - 13. - 14. august
Struer Kajakklub lagde lokation til årets
DM i havkajak - Rul, og både deres nye
flotte klubhus og det vanvittige
sommervejr gav både publikum og
deltagere nogle fantastiske dage. I år
var der hele 8 deltagere fra Sverige,
Norge og Holland, der alle var med til
præge konkurrencen og give
danskerne kamp til stregen.

DM maraton - 26. - 28. august
Ved Jels Søndersø i samarbejde med
lokale aktører, som forpremiere på VM
maraton i 2023.
Mesterskaberne havde deltagelse af 71
aktive fra 15 klubber til fredagens
Short-Track løb og 182 aktive fra 34
klubber til lørdagens og søndagens
klassiske distancer, hvilket er det
laveste deltagerantal siden 2015. På
trods af det lave deltagerantal, blev DM
en rigtig god test for det tekniske
set-up og den efterfølgende evaluering
af DM lover rigtig godt for det
fremadrettede arbejde med
forberedelser til VM 2023.

Dansprint Maraton Cups
DMC Ocean Race Cup, blev desværre
udsat for to aflyste løb, men ved de tre
resterende løb var der rigtig god
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deltagelse. Ved Bellevue Ocean Race
afholdtes tillige Nordiske mesterskaber
i Ocean Race. DMC havde afslutning
ved Kronborgløbet den 21. august.

DMC Maraton Cup er blevet
gennemført med et faldende
deltagerantal og havde afslutning ved
Mølleåen den 24. september. Ved
begge cups uddeltes hæder og ære til
de vindende roere.

Polo DT
Danmarksturneringen i kajakpolo 2022
var de første danmarksmesterskaber
siden 2019, der kunne afholdes uden
coronarestriktioner, så spændingen var
stor i første runde i Silkeborg d. 7.-8.
maj. De 31 hold fordelt over 6 rækker
glædede sig til en dag, hvor de igen
kunne mødes på tværs af rækker og
klubber under værtskab af Silkeborg
Kajakklub. Weekenden i det jydske
levede i dén grad op til forventningerne
fra holdene og den store kajakklub
formåede, at afholde et stævne, der
bød på kajakpolo i verdensklasse og
masser af gode stunder blandt
holdene.

Anden og tredje runde blev afholdt i
Skovshoved Havn af Skovshoved
Roklub, som altid danner rammer for
stævner i topkvalitet, da klubben i 2017
fik danmarks første dedikerede
kajakpoloanlæg. Man kunne i 2022
igen mærke mærke det store
sammenhold, der findes på tværs af
holdene i kajakpolo, hvor alle kender
alle og snakken går lystigt mellem
kampene.

Finalestævnet for herre- og dameliga
samt ungdomsrækkerne blev afholdt i
Odense d 3. september.

Kajakpoloturneringen foregår således,
at man spiller to kampe mod alle hold i

de enkelte rækker inden
finalestævnerne. Her spiller topholdene
fra grundspillet mod hinanden én gang
og de to bedste spiller finale. Finalen i
herrerækken var en gentagelse af
sidste års finale mellem Silkeborg
Sønner og Lokomotiv Skovshoved.

Silkeborg Sønner har siddet solidt på
toppen af dansk kajakpolo de sidste 10
år og kun enkelte gange misset finalen
og er derfor et meget erfarent hold.
Lokomotiv Skovshoved er ligeledes et
hold med stor historik og har
gennemgået en fornyelse de sidste par
år, så holdet nu består af unge talenter.
I 2022 som i 2021 kunne de erfarne
herrer fra Silkeborg igen gå fra banen
som danmarksmestre ved et stævne
hvor Neptun Kajakklub tog bronzen i
en hæsblæsende kamp over værterne
fra Odense Kajakklub.

I damerækken spillede de evige rivaler
fra Neptun Kajakklub og K-Polos OMG
hold mod hinanden. Holdene har
igennem hele sæsonen kæmpet om
toppen af dansk kvindepolo, hvor
Neptun har vist sig som de stærke
spillere båret frem af profiler fra det
danske- og tyske kvindelandshold. Det
samme gjorde sig gældende i finalen
hvor Neptun kunne gå sejrrigt fra
banen som nykårede danmarksmestre
- en titel de forsvarede med bravour fra
2021.

Skovshoved Roklub sad tungt på
ungdomsrækkerne U18 og U15 med en
stor repræsentation af hold og kunne
også gå noterer to stk guldmedaljer
efter flotte sejre over henholdsvis
Neptun Kajakklub og Danske
Studenters Roklub i U18 og U15 rækken.
Det er resultatet af et flot
ungdomsarbejde i Skovshoved Roklub.

Årets sidste stævne var femte runde af
Danmarksturneringen i kajakpolo
afholdt af Skovshoved Roklub d. 17 - 18
september. Her blev
op/nedrykingsspillet til herreliga, 1. og 2.
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division afholdt. Weekenden var en god
afslutning på et fantastisk kajakpoloår
uden coronarestriktioner og vi glæder
os allerede til næste år.

Tour de Gudenå - 10. september
10. september afholdtes TdG for 55.
gang, med deltagelse 369 aktive - trods
god forberedelse blev vi på flere
områder udfordret, bl.a. døjer vi stadig
med at håndtere Ultimate - resultat og
tracking formidling. Efterfølgende har
vi fået flere henvendelser - kritik og ros
- disse har vi taget godt imod og
behandlet på et evalueringsmøde og
dette vil blive taget med i de
fremadrettede planer. TdG komiteen
har indledt samarbejde med DGI Nord-
og Midtjylland - hvor der bl.a. lægges
op til en nytænkning af TdG over en
treårig periode – og hvor der først og
fremmest må findes en klub/gruppe,
som tager ejerskab over Touren, i det
der imødeses en større ændring af
komiteen, da flere ønsker at stoppe
eller træde lidt i baggrunden.

DM Sprint 16. - 18. september
På Bagsværd Sø med Regatta Gladsaxe
som arrangør. Mesterskaberne havde
deltagelse af godt 300 aktive fra 28
klubber og bød på flere nye discipliner
bl.a. i MIX K2 for ungdom samt flere
pige/kvinde C-løb, hvilket betød
udfordringer med tidsplan m.m. Men
Regatta
Gladsaxe klarede udfordringerne på
bedste vis og beviste endnu engang, at
vi er i sikker havn når DM Sprint skal
afholdes hos Dem.

Official Gruppen
Ud over, at gruppen tog ansvar for CPH
Spring Regattaen, blev arbejdet med
regelændringer for alle discipliner
færdiggjort til sæsonstarten, og som
vanligt har alle gruppens medlemmer
virket som officials ved flere stævner i
ind- og udland.
DKF har fået tre nye ICF maraton
officials – de er eksamineret og har
udøvet praksis ved EM i Silkeborg med
stor anerkendelse fra ICF maraton
komité.

Kalender 2023
I skrivende stund arbejdes der ihærdigt
med kalender 2023 - vi er også denne
gang stærkt udfordret af et stort og
tæt program, som bl.a. giver lidt
hovedbrud med datoer for vore DM på
sprint og maraton.
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De store events
I, de frivillige, har knoklet med store events i 2021 og 2022, som er kæmpe assets for
forbundet. I 2023 bliver der mulighed for at bygge på disse erfaringer i forbindelse
med VM i maraton.

VM2021 i Sprint i Bagsværd
VM2021 i Sprint blev afviklet i med fem
partnere, Sport Event Denmark,
Københavns Kommune, Gladsaxe
Kommune, Lyngby Taarbæk Kommune
og Region Hovedstaden. Partnerne
bidrog med i alt 8,9 mio. kr. Den totale
omsætning blev på 16,9 mio. kr. og
overskuddet blev på 776.000 kr. Efter
overskudsdeling med partnerne
modtager DKF 362.000 kr.

I forbindelse med VM2021 gav
Københavns Kommune et separat
tilskud på 300.000 kr. til et VM-legacy
projekt. Dette projekt ledes af Bevæg
dig for Livet og er en del af fase 2, som
skal få flere aktive kano- og kajakroere i
alternative partnerskaber (fremfor
klassiske foreninger). Københavns
Kommune besluttede at støtte og
forlænge dette projekt yderligere med
deres del af overskuddet fra VM2021 på
91.833 kr.

EM2022 i Maraton i Silkeborg
I juli 2022 afviklede partnerskabet
Silkeborg kommune, Sport Event
Denmark og DKF et yderst succesfuldt
EM i Maraton. Silkeborg Kommune var
en meget aktiv partner, som sikrede
både fantastiske rammer for EM foran
Rådhuset og en sublim markedsføring
over for lokalsamfundet. 200 fantastiske
frivillige var med til at sikre, at
rammerne blev udfyldt optimalt. Det
var en enestående uge, hvor både
mastersdeltagerne og EM-deltagerne
fik en fremragende oplevelse. De
mange madboder, side-aktiviteter på
både vand og land gav også tilskuerne
masser af muligheder for en alsidig
sport event oplevelse. De indsigtsfulde
og begejstrede speakere skabte en
stemning ud over det sædvanlige, når
de fyldte tilskuertribuner var vidner til
flere danske EM-medaljer.

EM var ud fra den foreløbige evaluering
en succes på alle parametre. Der
forventes et regnskab og en officiel
evaluering på plads i løbet af de næste
måneder.

Efterfølgende har kommunen med
borgmesteren i spidsen vist stor
interesse i at gentage successen med et
VM i 2027.
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Landshold & Elite
Beretning følger
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Internationale Resultater

Beretning følger
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Miljø og faciliteter
Siden det seneste årsmøde i 2021 har der været stor aktivitet, ikke mindst med
udvikling af samarbejdet med Dansk Forening for Rosport og Dansk Sejlunion på
baggrund af den indgåede strategiaftale for årene 2022-2025. Strategiaftalen består af
flere spor, hvor ét af disse har overskriften ”Bedre faciliteter, retten til- og beskyttelse
af- godt rovand”, d.v.s. med særligt fokus på miljø- og facilitetsarbejdet.

Resultatmål og mål
Der er i Spor 1 – som i de øvrige spor –
beskrevet nogle mål for de resultater,
som det særlige fokus på miljø- og
faciliteter skal føre til. Resultatmålene
er:

● Videreudvikling af klubbernes
og de aktives engagement i
emner, der vedrører miljø,
natur og faciliteter.

● Der skal være kapacitet til at
kunne rådgive og påvirke
facilitets- og miljøprojekter på
hovedsageligt nationalt og
regionalt plan.

● Sikre større synlighed omkring
organisationernes facilitets- og
miljøarbejde, det
samfundsmæssige bidrag
internt i organisationerne, og
over for eksterne partnere.

For hvert resultatmål er der beskrevet
nogle mål, der skal opfyldes eller
arbejdes med i hvert af de fire år, som
aftalen løber. Derudover indeholder
aftalen yderligere et antal procesmål,
der mere konkret beskriver de emner,
der skal arbejdes med.

Det er et omfattende og krævende
arbejde, der med strategiaftalen er
blevet igangsat, og sekretariatet har
derfor også brugt en del ressourcer i
løbet af 2022 på at planlægge og
udføre opgaver, der udspringer af
aftalen. Et eksempel på et konkret
initiativ, der er arbejdet med, er en
fælles miljø- og facilitetsstrategi.

Der har i det forberedende arbejde
med strategiaftalen også været fokus
på FN’s verdensmål, og hvordan vi
også i DKF kan udvikle

organisationen samtidig med
efterlevelse af de verdensmål, der er
relevante i forhold til vores arbejde.
Det drejer sig ikke mindst om Mål 3
om sundhed og trivsel, Mål 6 om
adgang til vand og bæredygtig
forvaltning af vandet, Mål 12 om
ansvarligt forbrug, samt Mål 14 om
livet i havet.

DKF har ligesom andre
organisationer et medansvar i forhold
til at sikre, at FN’s verdensmål føres
ud i livet, og dette arbejde vil vi også
fokusere på i de kommende år.

De første resultater af det det
forberedende arbejde med
strategiaftalen forventes at blive
præsenteret omkring årsskiftet
2022/23. Der vil blive informeret
herom til klubberne.

Sideløbende med strategiarbejdet er
der også arbejdet med konkrete
opgaver, såvel de mere
driftsorienterede, som opgaver med
fokus på udvikling:

Miljø
Havplan
Forslaget til havplan er en
udmøntning af lov om maritim fysisk
planlægning. Med havplanen indføres
for første gang i Danmark en
helhedsorienteret planlægning for
det samlede danske havareal, og de
aktiviteter, der finder sted der, d.v.s.
søtransport, fiskeri, energiindvinding,
naturbeskyttelse, rekreative
aktiviteter tæt ved kysten m.v.
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I beretningen for 2021 kunne vi
endelig fortælle, at nu havde et
forslag til havplan været i høring, og vi
havde en forventning om, at en
endelig havplan snart kunne
offentliggøres – og at de markante
indsigelser, som DKF og flere andre
havde haft til havplanudkastet i
høringsfasen ville blive
imødekommet i et eller andet
omfang.
Det viste sig imidlertid, at der i
høringsfasen var indkommet så
mange kritiske kommentarer til
havplanudkastet, at det blev ”taget af
bordet”. I stedet blev havplanen en
del af finansloven for 2022, og skulle
dermed forhandles mellem
Folketingets partier. Det var
forventningen, at forhandlingerne
skulle finde sted i begyndelsen af
2022, men på nuværende tidspunkt
forlyder der ikke noget om status eller
tidshorisont for havplanen.

Fra DKF’s side er vi ærgerlige over, at
dette arbejde ikke prioriteres højere,
så en endelig havplan kunne
foreligge allerede. Vi forsøger
sammen med Friluftsrådet og de
øvrige blå organisationer at holde os
opdateret om - en forhåbentlig
snarlig - færdiggørelse af havplanen.

Grønt Forbund
Ultimo september 2022 meddelte
DIF, at DKF havde fået forlænget
certificeringen som Grønt Forbund. Vi
er meget glade for og stolte over, at
DIF anerkender, at DKF – sammen
med 15 andre forbund – går forrest
når det drejer sig om arbejdet med
klima, miljø og adgang til naturen.

DIF har netop igangsat et arbejde
med en opdatering af
certificeringsordningen Grønt
Forbund. Dette indebærer, at alle
specialforbund under DIF i 2023 vil få
mulighed for at ansøge om at blive
certificeret efter den nye ordning. Fra
DKF’s side vil vi fortsat have fokus på

dette arbejde, og igen bestræbe os på
at kunne opnå certificering på dette
vigtige område.

Samarbejde med Friluftsrådet
Også i 2022 har DKF samarbejdet
med Friluftsrådet om relevante
emner inden for natur og miljø.

Det strategiske samarbejde har
gennem nogle år primært foregået i
det såkaldte Blåt Netværk, sammen
med en række andre forbund og
organisationer med interesser inden
for vandaktiviteter. Fra DKF’s side
finder vi det væsentligt at have et
forum som dette, hvor vi kan drøfte
og koordinere emner af fælles
interesse, og det er derfor også DKF’s
ønske, at dette arbejde videreføres i
de kommende år.

Friluftsrådet har inviteret DKF og de
øvrige medlemsorganisationer til at
indgå i et udviklingsarbejde, der bliver
organiseret i to udvalg, bl.a. et udvalg
om Natur og friluftsliv. Fra DKF’s side
vil vi gerne bakke op om dette
initiativ, men som nævnt finder vi det
også væsentligt at sikre en fortsat
dialog gennem Blåt Netværk.

I løbet af 2022 satte Friluftsrådet igen
fokus på ulovlige
adgangsbegrænsninger eller
–hindringer, typisk i form af skiltning
m.v., der uden hjemmel i lovgivningen
forbyder adgang til f.eks. strande og
kyster. Der var mulighed for at
indsende billeder og beskrivelse af
ulovlige hindringer, og så ville
Friluftsrådet videresende
eksemplerne til de relevante
myndigheder.
Fra DKF’s side hilser vi et initiativ som
dette meget velkommen, idet netop
aktive inden for kajak, kano, SUP m.fl.
er nogle af dem, der bliver ramt af de
ulovlige hindringer.
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Faciliteter
Københavns Havn og Lynetteholm
DKF har fulgt Lynetteholm-projektet
gennem de seneste ca. 3 år, med
fokus på at sikre de bedst mulige
vilkår og muligheder for roere og
sejlere i de forskellige faser af
projektet, herunder selvfølgelig også
de sikkerhedsmæssige.
I 2022 har DKF bl.a. deltaget i By &
Havns følgegruppemøder om
Lynetteholm-projektet, og desuden
udarbejdet eller bidraget til
høringssvar til idefasehøringen for de
afledte projekter for en østlig ringvej
og metro M5. Der forberedes nu
høringssvar til
miljøkonsekvensvurderingen af
planen for byudvikling og
infrastruktur til Østhavnen, herunder
Lynetteholm.
Derudover har DKF bidraget til
idéudviklingen i f.t. den planlagte
havn på Prøvestenen, bl.a. med
henblik på, at det kan blive til et
område og en havn, som egner sig til
vandsport generelt.
 

Aarhus Havn
I Aarhus arbejdes der med tre
forskellige visionsplaner for
udviklingen af havneområdet.
Havneforeningen Aarhus
Lystbådehavn (HAL), der er en
paraplyforening, som rummer ca. 20
kajak-, ro-, sejl- og dykkerklubber på
havnen er meget involveret i
processen omkring visionsplanerne,
og har et godt samarbejde med
Aarhus Kommune. DKF følger
arbejdet, og støtter op om det lokale
arbejde, når det er relevant, og har
over for Aarhus Kommune gjort
opmærksom på, at DKF, Dansk
Forening for Rosport og Dansk
Sejlunion kan bidrage med viden og
sparring omkring indretning af
havnebassiner, korrekte mål på
kajakpolobaner m.v.
 
Bedre træningsforhold i Aalborg
Ro- og kajakklubberne i Aalborg har
et ønske om, at der kommer et
træningsområde i Limfjorden og på
sigt et egentligt rostadion, og DKF
har været repræsenteret ved nogle
møder med Aalborg Kommune. Der
er endnu ikke udarbejdet konkrete
løsningsforslag, og opgaven er
vanskelig p.g.a. forskellige
reglementer, pladsproblemer m.m.
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Sikkerhed
DKF har også i 2022 deltaget i arbejdet med bl.a. at udvikle initiativer til
forebyggelse af uheld og ulykker blandt de mange aktive på vandet. Der har også i
det forgangne år været et godt og konstruktivt samarbejde i regi af Søsportens
Sikkerhedsråd, og derudover har DKF selv iværksat eller videreført nogle initiativer.

Meget få ulykker
Også i 2022 har der heldigvis kun
været meget få eksempler på
episoder eller ulykker, der involverer
kajakker, kanoer eller SUP’er.
Uheld, der involverer kajakker og
kanoer, formodes ofte at skyldes
ildebefindende, og i enkelte tilfælde,
at den aktive er blevet overrasket af
vejret.

SUP og sikkerhed
Med SUP’erne ser det lidt anderledes
ud. Flere episoder skyldes formentlig
også, at den aktive er blevet
overrasket af vejret, men i mange
tilfælde rapporteres det f.eks. fra
kystlivredderne, at en SUP er drevet til
havs på grund af uopmærksomhed.
Fra DKF’s side har vi derfor også i år
gennemført en kampagne målrettet
forhandlere af SUP-boards, hvor vi i
samarbejde med forhandlerne har
fået dem til at udlevere en pjece til
købere af SUP-boards. I pjecen
informeres om en række
sikkerhedsmæssige forhold, som den
nye ejer opfordres til at være
opmærksom på, når man tager på
vandet.

Jetski og -scootere
Som led i samarbejdet i Søsportens
Sikkerhedsråd har der også i år været
gennemført en undersøgelse blandt

DKF’s klubber om eventuelle gener
fra jetski og jetscootere.
De indkomne besvarelser fra klubber
viser, at der tilsyneladende ikke
længere opleves mange konflikter
eller problemer med disse fartøjer.
Derimod nævnes hurtigtsejlende
motorbåde som et problem nogle
steder.
Det skal dog understreges, at der
desværre kun indkom relativt få
besvarelser som led i undersøgelsen,
og det er derfor usikkert, hvor
repræsentative resultaterne er.
Undersøgelsen gennemføres
formentlig også til næste år, og alle
klubber opfordres derfor til at deltage
i undersøgelsen ved at besvare de
spørgeskemaer, der bliver udsendt.

Nye initiativer
DKF arbejder på at udvikle nye
initiativer, der kan være med til, at
sikkerheden blandt klubbernes
medlemmer øges yderligere. Dette
sker bl.a. i et samarbejde med de
øvrige nordiske lande, og DKF deltog
derfor også primo november 2022 i en
nordisk konference om sikkerhed til
søs, hvor der sammen med
repræsentanter fra flere forskellige
vandaktiviteter i de nordiske lande var
gode muligheder for at udveksle
erfaringer og initiativer, som kan
anvendes i det videre arbejde.
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Bevæg dig for livet
Bevæg dig for livet – kano, kajak og SUP (BDFL-KKS), er et samarbejde mellem
Dansk Kano og Kajak Forbund og DGI, hvor formålet er at aktivere flere danskere i
kano, kajak og SUP.

Generelt
Projektet støttes af DIF, Nordea-fonden
og TrygFonden, og der arbejdes
primært med rekruttering og
fastholdelse i klubberne på tværs af
DGI og DKF.

25-50-75
Der arbejdes også på at få
civilbefolkningen aktiveret, idet
BDFL-KKS er en del af Vision-25-50-75,
som betyder, at i 2025 skal 50% være
organiseret i forening og 75% blandt
hele befolkningen skal være aktive.

Målgruppen for 75%-målsætningen er
både de selvorganiserede, som
allerede er aktive i kano, kajak og
SUP-miljøet, men som ikke er medlem
i en forening, og så de ikke-aktive
borgere, som gerne vil igang. Derfor
ligger der et stort potentiale i at gå
efter denne målgruppe for
75%-målsætningen.

Fin vækst i foreningerne
I BDFL-KKS er de fleste indsatser
målrettet foreninger: Klubtuning,
Players 1st, Paddlers og Intro-forløb,
hvor der er knyttet fire idræts- og
udviklingskonsulenter på indsatserne.
Projektet formåede i 2022 at skabe og
udvikle rammer i foreningerne, der
gjorde, at BDFL-KKS fik 6,1% flere
medlemmer i forhold til sidste år.

BDFL-KKS lavede én eller flere
indsatser i 82 klubber, og her så man
dobbelt så mange nye medlemmer i
gennemsnit end de øvrige klubber,
hvor BDFL-KKS ikke nåede ud.

Det betyder dels, at et
BDFL-samarbejde med klubberne kan
svare sig, og dels, at der er et stort
potentiale i at opnå et samarbejde
med de øvrige knapt 200 klubber, som
BDFL-KKS ikke nåede ud til.

I skrivende stund er aktiviteterne for
vinterfastholdelse ved at blive søsat,
hvor BDFL-KKS har givet et samlet
tilskud på 150.000 kr til 33 klubber.

Antallet af BDFL-medlemmer (18+)
I tabellen nedenfor vises den samlede
medlemsvækst i DKF og i de
DGI-klubber, der arbejder med kano,
kajak og SUP og som ligger udover
DKF.

År 1
(2018)

År 2
(2019)

År 3
(2020)

År 4
(2021)

30.436
medlem

mer

31.236
medlem

mer

31.383
medlem

mer

33.129
medlem

mer

Succes blandt de
selvorganiserede
Indsatsen for de selvorganiserede og
for dem, der ikke er aktive endnu, har
virkeligt sat skub i aktiviteterne i 2022.
Specielt er projektet VM Legacy, som
er et samarbejde med Københavns
Kommune om at få aktiveret borgere
og ansatte, gået markant frem.
Projektetet har en konsulent på
indsatsen, som har henvendt sig til en
lang række virksomheder og borgere
med kano-, kajak- og SUP-koncepter.
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I år er der allerede kommet mere end
150 deltagere på vandet. Specielt
bådtypen surfski er populær, idet den
egner sig godt til både nybegyndere
og mere erfarne roere i Københavns
havn.

Fordobling af Danmark Padler
Danmark Padler er BDFL-KKS’s store
kronjuvel-event, hvor alle arbejder
sammen om at få så mange klubber
og aktører med til at arrangere ‘Kom
og prøv-events’ over hele landet. Her er
der fokus på den gode oplevelse,
synlighed og åbenhed for
medlemskab.
I uge 21 i år, hvor Danmark Padler blev
afholdt, fik BDFL-KKS næsten
fordoblet antallet af deltagende
klubber i forhold til sidste år, og de
selvorganiserede kom med i år med 17
kommercielle aktører, som havde budt
sig ind som arrangører.

Klubundersøgelse viser vækst
Fire måneder efter Danmark Padler
har BDFL-KKS foretaget en
klubundersøgelse af, hvor mange der
havde meldt sig ind i en Danmark
Padler-klub enten qua deltagelse i eller
pga. synligheden omkring Danmark
Padler. Her svarede 26 klubber, at over
100 medlemmer tilsammen lod sig
optage i klubberne efter Danmark
Padler.
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Det idrætspolitiske
De sidste måneder af 2021, inkl. DKF’s årsmøde, blev afviklet i en næsten normal
verden og blikket blev rettet fremad efter nogle år i coronavirussens tegn.
Normaliteten varede dog kort. Rusland invaderede med støtte fra Hviderusland
Ukraine.

Rusland og Hviderusland udelukkes
Idrætspolitik og politik bliver tydeligt
sammenblandet i sådanne situationer.
DKF følger DIF’s retningslinjer og går i
rette med ICF. DKF har, i anledning af
det kommende VM maraton i 2023,
møde med en presset ICF formand. Få
dage efter udelukkes Rusland og
Hviderusland fra deltagelse i ICF
mesterskaber og planlagte events i
Rusland flyttes eller aflyses.

DKF og Ukraine
DKF tager ansvar og bistår et stort
Ukrainsk hold i deltagelse ved EM
maraton. Men balancen er svær,
idrætten lever ikke i sin egen verden,
men skal heller ikke overtage den
politiske verdens opgaver. Hvor meget
plads skal det Ukrainske flag have til et
EM?

ICF i stormvejr
Den omtalte ICF formand hedder
Thomas Konietzko og blev valgt i
november 2021. Det var således en ny
formand og en noget fornyet ICF
bestyrelse, der gik ind i et
idrætspolitisk stormvejr. Den
kommende ICF kongres (der afvikles
for at genoprette rytmen) vil vise,
hvordan den nye kaptajn styrer
gennem stormen. ICF har bl.a.

lanceret en ny strategi, ansat ny
generalsekretær og annonceret et
øget fokus på udvikling. DKF vil
spændt følge med.

TD og Udviklingstrappen
På hjemmebanen har Team Danmark
revideret sit støttekoncept og vil nu
gerne have mere fokus på
“udviklingstrappen”. Der er også fokus
på forskning og et TD
forskningscenter. Elite-riget fattes dog
penge, så udviklingen går ikke så
hurtigt.

DIF og fyrtårne
DIF har lanceret en række fyrtårne og
med bl.a. fokus på digitalisering, børn
og unge samt miljø/bæredygtighed
har DKF og DIF sjældent være så
synkroniserede. Der er som nævnt i
2021 en meget ny bestyrelse og der
har været en række nyansættelser.
Det betyder, at det på mange måder
er et “nyt” DIF, som DKF skal arbejde
sammen med. Et af de “nye” områder
der holdes øje med er “Bevæg dig for
livet”. Med udgangen af 2024 udløber
projektet og DIF drøfter med DGI og
med input fra alle stakeholders,
hvilken retning samarbejdet mellem
DIF (og specialforbund) og DGI (og
landsdelsforeninger) skal tage.
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TAK!

Bestyrelsen vil også i år slutte beretningen med en helt særlig tak til ALLE
de mange frivillige, der har ydet en helt særlig indsats i året, der er ved at
være gået.

Ingen arrangementer eller aktiviteter nævnt, ingen glemt.

Vi vil også gerne benytte lejligheden til at takke vores samarbejdspartnere
DIF, TD, DGI, SEDK, DFfR og alle samarbejdskommunerne.

Tak til ledere, instruktører, trænere, hjælpere og alle jer, der lægger timer
og hjerteblod i idrætten. Intet kunne fungere uden jer.

En kæmpe tak til arbejdsgrupper, kraftcentre og til de mange forskellige
arrangører af vores mange stævner, mesterskaber og mange andre
aktiviteter - også i år har I leveret en kæmpe indsats for den bedste sport
på vandet - den med paddel og pagaj.

Sidst, men ikke mindst, en kæmpe tak til hele teamet på kontoret i
Brøndby og på Elitecenteret i Bagsværd - I gør en forskel for sporten hver
dag.
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Appeludvalgets beretning
Opdateres
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Økonomi & budget
2020 | 2021 | 2022 | 2023
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Regnskab 2021 - opsummering
Samlet set blev omsætningen på 21.6 mio. kr. Det er ca 100,5 % af det
budgetterede, og 114% af, hvad der blev realiseret i 2020.

Det økonomiske resultat for året er 739t kr i overskud. Heraf 362t kr fra VM sprint.
Resultat overføres til egenkapitalen, der således nu er positiv med ca 2 mio. kr.
Igennem 2020 har likviditeten været positiv.

Budget 21 Realiseret 21 Realiseret 20
Indtægter i alt 20.147.911 21.635.100 18.915.928
Udgifter i alt 20.065.550 20.896.538 17.508.421
Resultat 82.361 738.562 1.407.507

Gearingen af indtægter blev på 8.1 Det vil sige, at for hver af de modtagne 2,67
mio. kontingentkroner blev der tilvejebragt 8 kroner fra andre indtægter. I 2019 var
gearingen 7,66, og i 2020 6.56. Dette illustrerer den delvise genopretning af
indtægter, der primært kommer fra aktiviteter og viser dermed en normalisering

Aktiviteterne kan tydeligt aflæses i note 7-12 i Årsrapporten. Her er der tilsammen
omkostninger for 12.6 mio mod en tilsvarende omkostning i 2020 på 8.8 mio. kr,
hvilket illustrerer at aktiviteterne nu er ved at være normaliseret.

31



32



33



34



Årsrapport 2021
Se bilag 1
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Regnskab & Budget
2021 | 2022 | 2023

Konto Post Budget
2021

Regnskab
2021

Budget
2022

3 kvartal
2022

Budget
2023

INDTÆGTER
10100 Klubkontingenter 2.795.000 2.673.069 2.900.000 2.919.074 3.176.225

10120
VIDERE FAKTURERING
FORSIKRING 135.611 132.939 152.840 159.027 170.534

10200 LANDSHOLD & ELITE (L & E) 1.250.250 1.889.527 2.020.065 1.415.885 2.469.750
10300 ANDEN ELITE 36.000 236.720 36.000 20.158 36.000
10400 MOTION & KONKURRENCE (M & K) 274.850 184.857 282.250 168.307 243.400
10500 Tour de Gudenå 455.000 280.846 305.000 283.488
10600 UDVIKLING & AKTIVITET (U & A) 299.300 123.243 503.650 247.792 373.750
10650 KLUB FACILITET & MILJØ (K F & M) 0 0 0 0
10700 Kurser 456.000 345.541 421.000 109.256 240.000
10750 Kurser - eksterne 200.500 298.196 220.000 65.844 200.000
10800 licenser mm eksterne 390.000 499.610 425.000 379.050 425.000
10850 licenser klubber 310.000 285.510 300.000 226.090 300.000
10900 Deltagerbetaling årsmøde 84.000 78.517 84.000 84.000
11000 Tilskud DIF - bloktilskud 4.280.000 4.280.000 4.691.000 3.518.000 4.975.000
12000 Tilskud Team Danmark-satsning 3.550.000 3.507.284 3.900.000 295.000 3.900.000
12100 KIRKBI fond 1.240.950 1.504.966 1.481.800 1.373.800 917.000
15000 Tilskud DIF initiativpulje 633.450 0 633.450 624.171 0
13000 § 45 tilskud fra Kulturministeriet 40.000 28.957 40.000 40.000
14000 Tilskud biblioteksstyrelsen 100.000 142.685 125.000 125.000
16000 Sponsorindtægter 483.000 389.185 475.000 143.055 500.000
16100 Annoncesalg 25.000 54.668 40.000 54.352 30.000
16200 Diverse salg 45.000 45.013 20.000 16.373 20.000
17000 løntilskud (EPP AUB mv) 37.000 179.054 1.197.000 1.085.670 613.000
18000 Fonde 1.035.000 725.808 661.250 316.404 0
18100 DKF's 80 års jubilæumsfond 112.000 108.560 25.000 25.000
19000 Bevæg dig for livet - Tilskud 1.880.000 3.278.285 1.880.000 1.503.544 600.000

19100
EM maraton 2022 værtskab / VM2023
/VM2021 362.060 5.789.820 293.932 7.000.000

19898 INDTÆGTER I ALT 20.147.911 21.635.100 28.609.125 17.848.273 26.463.659

19901 UDGIFTER
28901 LANDSHOLD & ELITE (L & E) 7.777.117 8.994.432 9.460.430 9.689.630
29999 ANDEN ELITE 324.800 563.789 324.800 324.800
33899 KONKURRENCE 352.600 236.511 388.500 384.000
34899 KLUBAKTIVITET & MOTION (K & M) 623.025 1.536.624 1.032.525 948.725
36899 UDDANNELSE (UDD) 935.810 1.224.872 752.685 801.685
37399 FACILITET & MILJØ (K & M) 60.500 43.284 60.500 120.000
39999 FORBUNDSPROJEKTER I ALT 5.693.988 4.364.065 10.153.020 8.667.000
40599 ADMIN.OMK. KONTORHOLD I ALT 860.711 826.772 880.340 974.805
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Konto Post Budget
2021

Regnskab
2021

Budget
2022

3 kvartal
2022

Budget
2023

41999 LØNNINGER I ALT 2.991.000 2.814.653 5.706.545 5.808.556
42799 MØDER I ALT 465.000 249.791 465.000 500.000
43999 FINANCIERING I ALT 35.000 41.745 45.000 10.000
49999 UDGIFTER I ALT 20.065.550 20.896.538 29.269.345 28.229.201

Balance 82.361 738.562 -660.220 -1.765.542

19903 ELITE
20000 Personlig støtte 258.000 256.641 271.000 176.998 290.000
20100 Kirkbi fond atlet støtte 828.000 828.000 817.000 502.800 817.000
20899 Elite støtte total
20901 CENTER
20903 LØN
21000 Løn elite 710.000 2.257.428 2.532.000 1.908.281 2.800.000
21050 Sportschef 550.000
21100 Talentchef 50% 382.000
21200 Træner EC Øst 50% 22.500
21250 Træner EC vest 80% 30.000
21300 Træner U23 35.000
21400 Ass træner senior 400.000

21500 Øvrige trænerlønninger 42.500
21600 Maraton landstrænere 18.000
21701 OMKOSTNINGER
22000 Administration 200.000 200.000 100.000 86.961 100.000
22100 Telefon /omkost landstrænere + SC 37.500 191.596 200.000 97.673 250.000
22200 Omkostninger talentchef U23-18-16 36.000
22300 Kørsel/omkostninger sportschef 25.000
22400 Omkostninger landstræner U18/U23 10.000
22500 Omkostning ass. træner EC 20.000
22601 EC DRIFT
23000 Lokaleleje [husleje renhold mm] m.m. 31.000 42.202 45.000 20.045 55.000
23100 Drift både 10.000 26.959 10.000 250 10.000
23200 Bådforsikring 30.000 28.577 35.000 30.215 40.000
23301 FACILITET
24000 [Både inkl Salling bevilling] 50.000 167.505 5.000 15.750
24100 Trailer [vedligehold] 21.000 5.000 15.000
24200 Pagajer 10.000 8.400 0 0
24300 Andet udstyr 40.000 49.407 10.000 1.424 10.000
24400 Vedligehold 15.000 980 10.000 10.000
24500 Beklædning etc 150.000 146.035 150.000 175.000

24600
Vægtafgift + forsikring+ rep +
brændstof 85.000 70.321 75.000 94.228 95.000

24700 Afskrivning/Afdrag 60.000 61.931 60.000 60.000
24801 ØVRIGE TD OMRÅDER
25000 Direkte støtte til Fysioterapi 5.000 5.972 5.000 5.835 7.500
25100 Mental træning 5.000 8.994 5.000 3.664 15.000
25200 Uddannelse 15.000 33.750 10.000 4.605 15.000
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25300
Direkte støtte til Fysiologi og fysisk
træning 10.000 4.700 10.000 7.875 15.000

25899 CENTER total 4.141.500 4.389.398 4.355.000 2.956.604 4.779.500
25901 ELITEAKTIVITETER
25903 SENIORER
26000 EG Krakow, Pol 21-25 jun /EM 134.200 191.814 183.100 205.392 6.000
26100 Nihonmatsu lejr pre OL 30.000 47.051
26210 World Cup 1 Szeged 95.740 48.610 187.100 225.086 223.152
26200 World Cup 2 Poznan 43.500 302.688 184.500 218.487 242.000

[26250
]

World Cup sprint /Test, Paris frankrig
(31/08- 03/09 2023) 161.450

26300 Træningslejr 1 207.200 345.581 425.660 218.392 627.900
26310 Træningslejr 2 223.784 331.749 564.800 563.262 564.758
26400 Træningslejr 3 214.710 53.211 524.300 0
26450 Træningslejr 0 0
26500 VM senior sprint 175.250 127.230 558.360 706.331 235.050
26600 OL træningslejr - Ungarn (20/6 - 10/7) 316.895 126.393 0 0
26650 Skitræningslejr - Norge (12/1 - 24/1) 31.380 0 0
26700 EM maraton (IKKE TD) 35.000 214.690 35.000 78.456 35.000
26800 VM maraton (IKKE TD) 25.000 139.078 25.000 161.883 25.000
26850 World Cup Maraton (IKKE TD) 17.703
26875 World Games maraton (IKKE TD) 56.349

26900
Individuel forberedelse maraton VM
(IKKE TD) 75.000 18.000 75.000 6.964 75.000

26996 SENIORER total 1.576.279 1.977.475 2.762.820 2.458.305 2.195.310
26998 JUNIOR/UNGDOM
27000 U18/U23 VM 264.500 266.972 277.100 263.241 317.600
27100 U18/U23 EM 117.003 231.700 273.800 263.590 331.600

27200
Int. Brandenburg Cup - Tyskland den
15.-17. maj 0 0 0

27300
U15/U16/U17 Olympic Hopes Regatta
- TBC 200.500 179.734 206.000 267.169 185.130

27400 U16/U18/U23 Bruttosamlinger (9 stk.) 34.600 31.785 56.950 25.070 56.950
27500 UEM/UVM /UNM / OHR træningslejre 37.900 27.048 60.200 2.967 60.200
27550 Træningslejr EC Ø/V 1 0 591.581 200.840 50.662 402.000

27600 Træningslejr EC Ø/V 2 230.000 271.200 122.035 534.600
27700 Elitecenter testsamlinger 2 Stks efterår 37.600 8.754 37.600 37.600
27800 U16 NM 118.490 66.094 111.120 83.951 59.340
27900 U18/U21 NM 193.745 134.437 232.800 265.229 105.800
27989 JUNIOR/UNGDOM total 1.234.338 1.538.105 1.727.610 1.343.914 2.090.820
27996 ELITEAKTIVITETER total
27998 KRAFTCENTRE
28000 Tilskud til lønninger 808.000 803.386 600.000 445.500 609.000
28100 Tilskud til uddannelse 5.000 5.000 4.244 5.000

Talentmodning
28200 Møder 12.000 12.647 10.000 10.000
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28899 KRAFTCENTRE total 825.000 816.032 615.000 449.744 624.000
28901 LANDSHOLD & ELITE (L & E) 7.777.117 8.994.432 9.460.430 9.689.630

LANDSHOLD & ELITE (L & E) TD
masterplan 7.208.672

28902 ANDEN ELITE
28999 Faciliteter
29000 Afskrivning ny facilitet over 10 år 40.000 42.761 40.000 40.000
29100 Diversitetspulje for anden eliteaktivitet 20.000 4.924 20.000 20.000

TD Projekter
29145 Coronaomkostninger - test & forsikring 88.927
29148 Projektansættelse 46.500
29151 TD Salling midler Covid-19 36.139
29152 HK4 2024 projekt 100.600
29149 TD Projekter & Faciliteter total 60.000 319.851 60.000 0 60.000
29198 KAJAKPOLO LANDSHOLD
29200 [Herrer, ECA stævner] 1.496 23.953
29205 Dame sr stævner 14.074
29210 [Herrer U21, ECA Stævner] 45.610 37.626
29215 Damer øvrige stævner 10.601
29220 Herrer spillere EM/VM 56.172 19.119
29230 Dame spillere EM/VM 17.875 19.405
29240 U21, spillere EM/VM] 34.978 18.191
29300 EM/VM - herre 21.500 80.642 21.500 45.522 21.500
29310 EM/VM - dame 15.500 63.958 15.500 9.187 15.500
29320 EM/VM - U21 herre 15.500 87.270 15.500 2.846 15.500

Møder landsholdsgruppe 0 0 0
29330 Belfast uofficiel VM 50.000 50.000 1.503 50.000
29400 Talenttræner, U15 mix 15.300 14.230 15.300 15.300
29410 Talenttræner, U16 mix 10.000 3.188 10.000 10.000
29500 Landsholdstræner, Herre 38.000 29.041 38.000 1.793 38.000
29510 Landsholdstræner, Damer 23.150 9.940 23.150 6.999 23.150
29520 Landsholdstræner, U21 38.000 53.108 38.000 12.071 38.000
29530 Landsholdstræner, U18/U21B 22.000 13.179 22.000 5.663 22.000
29600 ICF Dommer EM/VM/ECA 11.000 566 11.000 11.000
29700 Sportschef & [Administration] 4.850 4.850 4.850 4.850
29799 KAJAKPOLO Landshold i alt 264.800 516.103 264.800 235.445 264.800
29999 ANDEN ELITE TOTAL 324.800 835.955 324.800 235.445 324.800

31998 KONKURRENCE
32000 Møder og transport 3.000 1.960 3.000 500 5.000
32010 DM ergometer (+ KEM stævne) 42.000 1.548 45.000 16.366 49.500
32020 Forbundsudgifter i.f.m. DM 10.000 16.057 10.000 12.000
32030 DM master sprint 5.100 5.000 5.600
32040 Cph spring 8000 8000 56716 11.000
32099 Officialgruppen
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32100 Møder 3.000 4.015 5.000 4.394 5.000
32110 ICF dommer - deltagelse 5.000 5.340 5.000 10.000
32120 DM - Sprint 23.000 31.045 15.000 2351 13.000
32130 DM - Maraton 11.500 23.128 15.000 104.043 15.000

NM maraton official mm
32199 SLALOM
32200 DM i Slalom 13.600 13.600 13.600

HAVKAJAK
32205 DM i Havkajak - Teknik og rul 17.300 23.533 32.300 16.564 37.600
32210 DM teknik 19.600 34.600 21.806 20.700
32215 HAvkajak konkurrencer 8.500 8.500 8.500
32299 Tur & Kapkajak
32300 [arb gruppe motion event] 2.500 2.500 2.500
32310 DM K1 + K2 tur 2.000 2.000 2.000
32399 Stævneudvikling
32400 Youpaddle - adm + it + udd 0 0 0
32410 Dansprint Maraton Cup 9.000 10.231 9.000 10.000
32420 Work-Shop - officials 6.000 6.000 8.000
32499 Oceanracing
32500 DM oceanracing 5.500 5.108 7.000 8.600 8.500
32510 Oceanracing udvikling 5.000 2.084 6.500 2.712 8.000
32999 TURNERINGSGRUPPE kajakpolo
33000 DT 80.000 88.825 80.000 741 75.000
33100 DT Præmier 5.000 510 5.000 5.915 5.000
33150 DT Administration 2.000 2.000 0
33200 Mediedækning DT4 15.000 9.805 15.000 938 10.000
33300 Møder turneringsgruppe kajakpolo 5.000 5.000 5.000
33400 Øst/Vestturnering 3.000 2.500 2.500

33500
stævnemateriale (trailer) - incl. opdt.
scoreboard 22.000 7.673 20.000 20.000

33599 DOMMERGRUPPE kajakpolo
33600 [Dommeruddannelse, nationalt] 15.000 5.651 10.000 5.000
33700 Møder dommergruppe kajakpolo 1.000 1.000 1.000

33800
[Dommer/Official uddannelse
Internationalt] 5.000 5.000 5.000
Eksterne dommere [DT dommere] 10.000 10.000

33899 KONKURRENCE i alt 352.600 236.512 388.500 241.648 384.000

33901 KLUBAKTIVITET & MOTION (K & M)
Møder og transport 5.000 5.000

33904 BØRN OG UNGE
34000 [Støtte til Sommerskoler] 12.500 11.218 12.500 6.125 12.500
34010 PaddleBattle Cup 15.000 15.275 20.000 8.268 20.000
34020 [B&U træner saml] 6.400 23.900 23.900
34030 Paddle Power 205.000 223.552 1.000 1.000
34035 [Sommertræf] 60.000 60.000 57.500
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34040 Utræf Havkajak 15.500 15.500 15.500
34042 BU 2025 projekt [Børnepakken] 187.500 2.510 187.500
34045 Vintertræf (Weekendesamling) 53.800 53.800 46.600
34050 Lånepakke børn 24.000 15.000 50.000 1.000 40.000
34052 Kajakkaravane til skolen 65.000 65.000
34093 HAVKAJAK
34110 Q camp Havkajak 60.000 47.252 60.000 66.488 60.000
34120 60+ Camp 65.000 40.386 130.000 41.486 65.000
34199 FOS & SURF
34200 Whitewater Weekend i Silkeborg 49
34205 Udvikling af slalom 5.000
34210 Surfsymposium & Surfcup 5.000 26.232 72.500 72.500
34220 Surfkajak udvikling 10.000 1.543 10.000 11.822 10.000
34299 KAJAKPOLO Udvikling
34300 Juniorcamp - kajakpolo 45.125 45.125 45.125
34305 Kørselstilskud v. frivilligt arbejde 5.000 5.000
34310 Sommercamp 11.348
34320 DM kajak polo efterskole 20.700 20.700 21.600
34399 SURFSKI
34400 Surfski udvikling: camp + AG 10.000 2.433 10.000 16.666 10.000
34899 KLUBAKTIVITET & MOTION (K & M) 613.025 382.929 847.525 165.713 763.725

34901 UDDANNELSE (UDD)
34902 KURSUS DRIFT
35000 Kurser 290.700 212.148 220.000 87.776 200.000
35100 Kurser eksterne 155.000 249.897 200.000 190.428 200.000
35200 Undervisningsmateriel (på kurserne) 10.000 8.505 5.000 9.369 5.000
35300 Kursusadministration 177.000 456.612 0 48
35400 Certifikater udvikl + produktion 15.000 29.049 30.000 19.068 30.000
35901 UDDANNELSE udvikling
36000 European Padlepass - international 53.000 7.470 53.000 219 53.000
36100 Idrættens E-læring DIF / DKF 9.575 3.600
36200 DKF instruktørsamling 89.710 98.661 89.710 101.542 105.710
36400 Normarbejde / udvikling inkl E-learning 70.500 89.951 70.500 5.867 80.075
36500 Alsidighed (udv discipliner) 22.250 19.733 22.250 5.290 22.250
36600 Censorsamling 52.650 40.026 52.650 52.650
36700 Send censorer til benchmark i Europa 53.000
36899 UDDANNELSE (UDD) 935.810 1.224.872 752.685 425.909 801.685

36901 FACILITET & MILJØ (F & M)
37000 Møder og transport 8.000 99 8.000 406 8.000
37100 Seminar for miljørepræsentanter 15.000 15.000 15.000

Miljøpris/miljøpulje

37200
Implementering facilitets- og
miljøstrategi 15.000 15.000 6.621 15.000
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37300

Facilitets- og miljøaktiviteter og
kampagner (med fokus på klubber og
selvorganiserede) 22.500 40.997 22.500 1.917 22.000

37399 FACILITET & MILJØ (F & M) 60.500 41.096 60.500 8.944 60.000

37401 HANDICAP PARACANOE
37500 Handicap, bredde - workshop 5.000 2.188 10.000 10.000
37550 DIF soldaterprojekt [NY TITEL] 170.000 65.000 170.000

37600
Handicap - taskforce til
klubarrangementer - f.eks. 3 5.000 5.000 5.000

37899 Handicap i alt 10.000 2.188 185.000 65.000 185.000

37997 FORBUNDSPROJEKTER
37999 Bevæg dig for livet
38000 BDFL Visionsprojektleder (1 årsværk) 600.000 600.000 600.000 450.000
38010 BDFL idrætskonsulenter 0,75 åv 375.000 375.000 375.000 62.500
38020 BDFL Kommunikationsmedarbejder 125.000 125.000 125.000 62.500
38030 BDFL Kom og prøv arrangementer 90.000 32.648 90.000 4.631

38040
Møder, kørsel projektgruppe og
partner 80.000 50.278 80.000 43.157

38100 BDFL workshop, netværksdage 50.000 9.439 50.000 3.672

38200
BDFL kommunikation, marketing,
video etc. 50.000 46.970 50.000 53.494

38300 BDFL selv. org. større events 150.000 126.903 150.000 94.080

38400
BDFL Tilskud kajakintro (instruktør
o.l.) 90.000 395.896 90.000 1.800

38450 BDFL Paddlers (instruktør o.l.) 60.000 12.000 60.000
38500 BDFL Udvikling & licens software 80.000 31.805 80.000 6.000

38600
BDFL idrætskonsulenter selv. org. 0,5
åv 250.000 250.931 250.000 250.000

38700
BDFL Partnerskaber selv. org.
aktivering 90.000 8.312 90.000 950

38800 BDFL Partnerskaber selv. org. 90.000 90.000 7.125
38900 BDFL periodisering 98.042
38909 Bevæg dig for livet i alt 2.180.000 2.180.000 2.180.000 1.039.911 900.000

38920 EM maraton 2022 værtskab 5.789.820 1.062.565 7.000.000

39002 KOMMUNIKATION
39004 MAGASIN
39100 Distribution og pakning 200.000 201.558 200.000 194.015 200.000
39110 Tryk & adressering 128.275 129.568 129.000 144.927 155.000

39120
Redaktion & pressearbejde generelt
inkl. omkost 135.850 156.238 0 0

39130 Layout og grafik 84.213 51.838 52.000 51.836 52.000

39140
Annonceformidling, specialmedie,
oplægskontrol 26.875 27.626 25.000 22.440 0
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39197 Magasin total 575.213 566.827 406.000 413.220 407.000
39200 Kalender 15.000 7.061 15.000 2.056 20.000
39210 Lønninger kommunikation 215.000 262.357 0 0
39212 Medierapporter 15.000 15.000 5.600 15.000
39214 Nyhedsbrev - IT services 15.000 15.981 15.000 11.690 15.000
39216 Domæner, hosting, veligehold web 20.000 34.515 40.000 28.083 40.000
39218 Projekt fra I2 til I3+ (Nyhedsbrev) 48.000 12.819 48.000 80.000
39298 KOMMUNIKATION I ALT 903.213 899.560 539.000 460.651 577.000
39299 MARKETING
39300 Profilering 30.000 14.161 30.000

39310
Sponsor/marketing omkostninger incl
samarb.partn. 180.000 150.000

39399 MARKETING I ALT 210.000 14.161 0 0 180.000

Fonde
39405 Jubilæumsfond [intern pulje] 20.000 20.000 20.000
39400 Søsports sikkerhed - fonde 495.000 285.646 100.000 50.000 0
39489 Fonde i alt 515.000 285.646 120.000 50.000 20.000

Førstehjælp Trygfonden
39410 Trygfonden 1 hjælps kurser 259.375 550.250 213.860 0
39415 Trygfonden sikkerhedstaske tilskud 12.500 2.575 12.500 0
39420 Administration online, økonomiafd mm 18.000 18.000 18.000 0
39425 Markedsføring bidrag DFfR 0 0
39430 Diverse vdr førstehjælp 0 5.000 0
39440 Subtotal Førstehjælp Trygfonden 289.875 20.575 585.750 213.860 0
39499 Initiativpulje
39500 Kodning og test 373.450 373.450 0
39510 Kommunikations funktioner 140.000 140.000 140.000 0
39520 Projektledelse 120.000 120.000 76.250 0
39529 Initiativ puljei alt 633.450 0 633.450 216.250 0
39551 100 år jubilæum inkl løn 453.000 389.198 0 11.399 0
39599 Tour de Gudenå
39600 Deltagertrøjer 65.000 64.313 65.000
39620 Deltagernummer 4.000 1.000
39640 Officialsjakker & officials omkost 30.000 31.074 52.000 17.667
39660 Markedsføring/tryksager 10.000 2.000
39680 Skilte/stickers 2.500 2.000
39700 Forplejning deltager tange 16.000 1.479 2.000 3.379
39720 Toiletter & bad 40.000 59.873 60.000
39740 Telte, containervogn, El, lyd 75.000 28.400 20.000 29.710
39760 Møder & arbejdsgruppe omkost 20.000 11.102 12.000 12.132
39780 Ophold officials 3.000 2.510 3.000
39800 Følgebåde, sikkerhed,m røde kors 10.000 3.500 10.000 3.500
39820 Præmier 35.000 25.200 2.000
39840 Medaljer 30.000 7.985 8.000 22.626
39860 Hjemmeside 5.000 6.470 7.000 9.550
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39880 Pontoner og materiel 10.000 1.000
39900 Depot 17.000 10.722 11.000 8.250
39920 Porto 10.000 198 500 48
39940 Telefoni & kontor 500 1.793 1.500 2.034

39960 Udgifter partnere (kommuner, klubber
mm) 40.000 30.000 30.000

39980 Mediepartner og tilmelding 32.000 13.024 15.000 18.598
39997 Tour de Gudenå total 455.000 297.641 305.000 127.499
39999 Forbundsprojekter i alt 5.693.988 4.364.065 10.153.020 9.861.000

40002 ADMIN.OMK. KONTORHOLD
40400 Husleje 196.000 194.729 198.000 146.883 240.000
40410 Forsikringer 9.100 2.412 9.500 1.992 10.000
40420 Kollektive forsikringer DIF 135.611 135.611 152.840 152.840 172.305
40430 Telefon / Telefax 70.000 57.919 50.000 58.445 65.000
40440 Porto 70.000 105.015 85.000 55.333 85.000
40450 Kopiering / trykning 20.000 22.445 20.000 2.828 20.000
40460 Kontorartikler 45.000 50.871 45.000 50.335 50.000
40470 Teknologi incl. anskaffelser 45.000 30.811 45.000 35.275 45.000

Hjemmeside [GL system]
Indkøb & etablering nyt klub, licens, og
adm system

40480 Drift nyt klub, licens, og adm system 100.000 120.678 100.000 78.924 105.000
40490 Udvikling klub og licens system 65.000 4.000 60.000 60.000
40500 Brugerafgifter IT 50.000 61.196 65.000 52.969 65.000
40510 Kontingenter - 25.000 11.509 25.000 22.248 27.500
40520 Repræsentation 10.000 10.423 10.000 12.848 15.000
40530 Diverse 5.000 4.977 5.000 5.000
40540 Afskrivninger inventar 15.000 1.944 10.000 10.000
40550 Tab debitor 12.232 7.480
40599 ADMIN.OMK. KONTORHOLD I ALT 860.711 826.773 880.340 678.405 974.805

40998 LØNNINGER
41100 Løn Stab & Ledelse 1.132.000 1.181.280 2.625.352 1.992.394 2.385.922
41200 Kørselsgodtgørelse 80.000 61.732 80.000 101.305 110.000
41300 ATP, AES, AER Barselsfond mm 50.000 44.834 55.000 63.579 60.000
41400 Feriepengeforpligtelse 40.000 13.046 40.000 40.000
41500 Personaleuddannelse 50.000 17.666 50.000 14.166 50.000
41550 Personaleomkostninger 75.000 78.366 75.000 41.630 75.000
41600 Løn Udvikling og Bredde 1.310.000 1.180.684 2.574.193 1.860.537 2.612.634
41700 Løn reguleringer 75.000 250.000
41800 Lønkørsel DIF 19.000 23.384 22.000 26.073 30.000
41900 Økonomi DIF / honorar opgaver 160.000 213.661 185.000 127.640 195.000
41996 LØNNINGER I ALT 2.991.000 2.814.653 5.706.545 4.227.373 5.808.556

41998 ADMINISTRATION MØDER
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42000 Årsmøde 240.000 243.992 300.000 350.000
42100 Bestyrelsesmøder 65.000 30.894 65.000 65.255 70.000
42300 Bestyrelsens deltagelse i arr. 40.000 26.131 40.000 20.729 40.000
42400 FU-møder 50.000 15.205 35.000 2.709 15.000

ICF bestyrelse 0
ICF marathon 0

42500 Kongresser ICF/ECA 40.000 33.549 20.000 11.012 20.000
42600 Nordisk møde 5.000 5.000 5.000
42700 (Hensættelse) OL[ 2020] 25.000 -100.000 0 0
42799 MØDER I ALT 465.000 249.791 465.000 99.706 500.000

42901 FINANSIERING
43000 Brugeromkostninger 35.000 41.745 45.000 45.868 10.000
43999 FINANCIERING I ALT

ANDEN DRIFT
49999 UDGIFTER I ALT 20.065.550 19.452.752 29.269.345 16.605.765 28.179.201

69999 Driftsresultat 82.361 375.443 -660.220 1.242.508 -1.715.542
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Indkomne forslag - 2022
Forslag 1

Beslutningsforslag til vedtagelse på Årsmødet 2022

Forslag 1 - fra Lyngby Kanoklub
Indsendt d. 29. juli 2022
Fremlæggelse ved formand Thomas Gjerlufsen fra Lyngby Kanoklub

Vedr. afholdelse af Årsmødet

Motivation:
Årsmøde/-Generalforsamling er forbundets højeste myndighed, et møde hvor
medlemmer kan fremkomme med ris eller ros til den siddende bestyrelse. Det er
dog på de fleste Årsmøder, at et medlem får informationer med hjem, som de ikke
ville kunne få andre steder. Derfor er det vigtigt, at Årsmødet er totalt åbent for
Dansk Kano og Kajak Forbunds klubber, med det antal medlemmer der nu er
afstukket.
I dag skal du betale for at deltage i DKF`s Årsmøde, hvilket Lyngby Kanoklub synes
er forkert, idet mange klubber vender ryggen til, og ser sig ikke som medlemmer,
når det skal koste at deltage i et Årsmøde.

Forslag:
Lyngby Kanoklub vil derfor gerne fremkomme med et forslag til Årsmødets
afholdelse vedr. §9., som oplyser, at mødet kan strække sig over 2 dage. Det skal
være gratis for samtlige stemmeberettigede medlemmer og klubber inkl.
fortæring. Dog skal medlemmerne/-klubberne selv betale for overnatninger,
gerne med en udstrakt hjælpende hånd fra Dansk kano og Kajak Forbund.

Den efterfølgende tekst i §9 bibeholdes - dette er kun en tilføjelse.
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Kontingent 2023 - forslag
Kontingentet i DKF er sammensat af to dele:

1. Et klubkontingent fastsat til 1000 kr.
2. Et medlemskontingent, som i indeværende periode (2022) er 115 kr pr.

klubmedlem. Medlemskontingentet pristalsreguleres efter Danmarks
Statistiks forbrugerprisindex.

Fastsættelse og regulering af kontingentsatserne, udover forbrugerprisindexet, sker
hvert år på DKF's årsmøde.

● Det forventede medlemskontingent 2023 er efter indeksregulering 125 kr
pr klubmedlem

Der er rabat til mindre klubber på under 50 medlemmer. Begge kontingentdelene
reduceres procentvis alt efter klubbens medlemstal. Se rabattrappe samt
eksempler nedenfor.

Derudover betaler nye klubber ikke kontingent i indmeldelsesåret, samt det
følgende år. Altså gratis de to første år.

Rabat trappe

Antal medl. Klubkontingent % Medlemskontingent %
0-10 0 % 0 %
11-20 20 % 20 %
21-30 40 % 40 %
31-40 60 % 60 %
41-50 80 % 80 %
51-> 100 % 100 %

Forsikring
Der betales 6,89 kr pr medlem (2023) til den kollektive forsikring. Forsikringen er
tegnet af DIF/DGI og DKF viderefakturerer den årlige betaling. Forsikringens pris
reguleres årligt bl.a. i forhold til omkostningen til skader i de enkelte forbund i det
forgangne år.

DKF’s bestyrelse foreslår uændret, men indeksreguleret, kontingent.

Se oplæg fra arbejdsgruppe vedr. kontingent i næste afsnit
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Oplæg vedr. kontingent
Udarbejdet af Arbejdsgruppen Kontingent 2022

Baggrund
På årsmødet 2021 blev behandlet et klubforslag om et loft for den maksimale
kontingentbetaling til DKF. Forslaget faldt, men der var en glimrende debat om
kontingent og i særdeleshed om transparens, dels på en workshop, dels i plenum.

Opgaven
På årsmødet 2021 blev det efterfølgende vedtaget, at nedsætte en arbejdsgruppe,
der skal undersøge DKF’s kontingent og sammenhængen med de aktiviteter og
ydelser, der leveres fra forbundet til medlemsklubberne.

På første møde blev arbejdsgruppen enig om, at den nuværende kontingent
model - teknisk og praktisk var transparent og forståelig. Gruppen valgte derfor at
fokusere på, hvorledes de bagvedliggende mekanismer kan foldes ud, således at
der kan skabes grundlag for debat.

Oplæg til Årsmøde 2022
Arbejdsgruppen præsenterer sit produkt på en workshop på Årsmødet. Hensigten
er at drøfte de forskellige modeller. Hvis der på workshoppen kan udvikles en eller
flere anbefalinger af modeller om det videre arbejde med området, kan dette
drøftes under punktet “kontingent” i søndagens plenum. Herefter kan bestyrelsen
så arbejde videre.

Arbejdsgruppen
Tom Bundesen Faurschou, formand DKF
Bolette Fokdal, anden næstformand DKF
Kristian Nielsen, Nybro-Furå Kano og Kajakklub
Lene Jensen, Vallensbæk Kano og Kajak Club
Jesper Jersie Pedersen, Sletten Havkajakklub
Mette Hovmøller. Haderslev Kajakklub
Christian Jacobsen, direktør DKF, tilknyttes som administrativ ressource

Eksisterende kontingent model

Kontingent 2022
Kontingentet i DKF er sammensat af to dele:

1. Et klubkontingent fastsat til 1000 kr.
2. Et medlemskontingent, som i indeværende periode (2022) er 115 kr pr.

klubmedlem. Medlemskontingentet pristalsreguleres efter Danmarks
Statistik forbrugerprisindex.

Fastsættelse og regulering af kontingentsatserne udover forbrugerprisindexet sker
hvert år på DKF's årsmøde. Niveau har været relativ stabilt. I 2007 hvor
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indeksreguleringen blev vedtaget var det hhv 1000 kr. og 100 kr. (da der rundes ned
er den aktuelle sats for medlemskontingent lavere end 100 kr indexreguleret fra
2007->2022)

Der er rabat til mindre klubber med under 50 medlemmer. Begge
kontingentdelene reduceres procentvis alt efter klubbens medlemstal. Se rabat
trappe samt eksempler nedenfor.

Rabat trappe

Antal medl. Klubkontingent % Medlemskontingent %
0-10 0 % 0 %
11-20 20 % 20 %
21-30 40 % 40 %
31-40 60 % 60 %
41-50 80 % 80 %
51-> 100 % 100 %

Forsikring
Der betales 6,43 kr pr medlem (2022) til den kollektive forsikring. Forsikringen er
tegnet af DIF/DGI og DKF viderefakturerer den årlige betaling. Forsikringens pris
reguleres årligt bla i forhold til omkostningen til skader i de enkelte forbund i det
forgangne år.

Eksempler

Antal medl.

Klub-
kontingent
DKK

Medlems-
kontingent
DKK Forsikring

Total
DKK inkl forsikring

10 0 0 64,3 64,3

15 200 345 96,45 641,45

25 400 1.150 160,75 1.710,75

35 600 2.415 225,05 3.240,05

45 800 4140 289,35 5.229,35

55 1.000 6.325 353,65 7.678,65

155 1.000 17.825 996,65 19.821,65

255 1.000 29.325 1.639,65 31.964,65

355 1.000 40.825 2.282,65 44.107,65

655 1.000 75.325 4.211,65 80.536,65
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Beregning af kontingent

(Klubkontingent x rabat) +(medlemstal x medlemskontingent x rabat) +
(medlemstal x forsikring) = Total

For 15 medlemmer (1000 x 0,2 )+(15 x 115 x 0,2)+(15 x 6,43)= 641,45
For 255 medlemmer (1000 x 1)+(255 x 115 x 1)+(255 x 6,43)= 31.964,65

Betaling af kontingent
Opkrævningen af kontingentet sker i 2 rater således at klubben kan nå at få
indtægterne inden der skal betales. Første rate opkræves i januar på basis af forrige
års medlemstal og anden rate opkræves i juni på basis af de senest indrapporterede
medlemstal og kompenserer således for medlemsfremgang eller
medlemstilbagegang.

Nye klubber
Nye klubber betaler ikke kontingent i indmeldelsesåret, samt det følgende år. Altså
gratis de to første år.

Alternative modeller til  kontingent beregning
De fleste kender fra klubberne mindst en model for kontingent. Vi har her
beskrevet 3 forskellige modeller med henblik på at kunne drøfte muligheder,
styrker og svagheder. Det er også vigtigt at få en drøftelse af, hvordan den enkelte
model påvirker de forskellige klubtyper og det fællesskab som Dansk Kano og
Kajak Forbund er.

Segment model
Udgangspunktet for denne model er at skabe større transparens i hvilke ydelser
man får for sit kontingent. Da DKF favner vældig bredt kunne en metode være at
segmentere medlemmerne i forskellige typer. Dermed kan man have en dialog
med hvert segment omkring de ydelser de hver især lægger vægt på og/eller gerne
vil have udviklet.

Ultimativt kan denne model lede til en differentiering i kontingent, hvis der er
segmenter af medlemmer, som bruger DKF ydelser i et væsentligt mindre omfang
end andre.

Det er ikke tanken at der skal være et 1:1 forhold mellem omkostningerne til de
enkelte services og den pris hvert segment betaler. Men hvert segment skal føle at
brugsværdien af den ydelse de får er balanceret med kontingentet. Samtidig er det
rimeligt at kontingentet også skal dække udvikling af nye ydelser og områder.

Modellen skal være “indtægts neutral” for DKF og effekten på de enkelte klubber
afhænger så af deres medlemssammensætning.

Vi har i eksemplet forsøgt definere segmenter ud fra bådtyper, der kan være andre
måder at segmentere på. Vi har lavet fire grupper af serviceydelser. Også her kan
der være bedre måder at gruppere ydelser på. Så længe serviceydelserne giver en
tydelig forskellig sammenhæng med segmenterne, giver modellen mening. Vi har
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med vilje illustreret forskellighed mellem de valgte segmenter for bedre at illustrere
modellen. Segmenter, servicegrupper og sammenhængen skal udvikles mere før
brug.

Styrker ved denne model:
Bedre dialog mellem medlemmer/forening og DKF omkring relevansen af
forskellige ydelser og ønsker til udviklingen heraf.

Bedre transparens af hvilke ydelser, der henvender sig til hvilke segmenter. Samt
hvor der kunne være behov for at udvikle mere.

Bedre basis for kommunikation af DKF budget mod de forskellige former for
klubber og ultimativt en mulighed for at differentiere kontingent alt efter
medlemmer i de forskellige segmenter.

Ulemper:
Risiko for polarisering mellem forskellige typer af klubber og medlemmer. Ved at
“lable” medlemmer og / eller kliuber skabes potentiale for en os / dem retrorik. Det
kan udfordre sammenhængskraften.

Risiko for at finansiering af udvikling af nye områder, ungdom og elite bliver
umulig, hvis alle tænker på sig selv og sit eget segment. Der kan blive en form for
kassetænkning hvor man “skubber” det dyre eller vanskelige rundt.

Besværligt at sikre klubbernes rapportering af medlemmer i forskellige segmenter.
Kan et medlem være i flere segmenter? Er en tur, et stævne eller nogte tredje
enkelstående nok til at ændre klassificering. De forskellige klubadministration
understøtter i forskellige grad klassificering.

I arbejdet med at lave eksempler på segmenter og servicegrupper blev det klart, at
det er et stort arbejde at udskille de enkelte tilbud håndfast nok - og
administrationen af dette vil kunne blive ganske omfattende for både klub og
forbund.
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Service grupper

Basis-
ydelser

IPP system Elite
support

Udvikling

Rovand,
marketing,
Klub
support,
blad etc.

Udvikling,
vedligehold
,
instruktørs
amling

Træner,
arrangeme
nt, stævner,
kraftcenter

Lånepakker
, rådgiving

Segmenter Elite
(herunder
også
kapkajak
og
kapkano)

x x

Kajakpolo x x x

Turkajak x x x

Surfski/oce
anrace

x x (X) x

SUP x x x x

Havkajak x x x

Turkano x x

Surfkajak/
Whitewater

x (X)

Ala carte model
Defineret således: Klubkontingent til DKF består af et grundbeløb og der kan så
tilkøbes diverse ydelser.
FX kan 80% være grundbeløb og 20% kan tilkøbes (med denne fordeling vil det
minde om det nuværende). FX kan 20% være grundbeløb og 80% kan tilkøbes.
Logikken er, at man søger at ”kundetilpasse” en del af kontingentet, således at
klubberne betaler for det de bruger på pågældende tidspunkt.
Man kan argumentere for, at vi allerede har en a la carte model, idet vi har
egenbetaling på konkurrencer, uddannelse og events. (Egenbetalingen dækker
normalt ikke hele udgiften)

Fordele
Klubberne betaler for de ydelser, de ønsker og bruger og kan ændre dette fra år til
år (Eller hvilken periode man bestemmer).
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Det er klart defineret hvilke ydelser, der kan tilkøbes og hvad de koster, hvilket
skaber klarhed over, hvad man får for pengene.

Ulemper
Hvilke 80% skulle i givet fald være dækket af grundbeløb og hvad er der i de
resterende 20%? Det virker svært at få øje på, hvordan det skal være praktisk muligt.

Forbundet er bundet op af flerårige aftaler med Bevæg Dig For Livet, DIF og Team
Danmark, hvor det er defineret, hvad forbundet bidrager med af økonomi indenfor
aftaleområderne. Disse aftaler løber ikke lige længe og starter og slutter også
forskelligt, så vi kan ikke bare rette ind og sige kontingent aftaler skal være fx 3
årige. Det vil være svært/umuligt for forbundet at være fleksibel indenfor
områderne. Hvis fx uddannelse fravælges af mange klubber et år, så vil Forbundet
som ovenfor nævnt komme i klemme i forhold til DIF aftale, der er 4 årig. Selv hvis
vi laver 3 årige kontingentaftaler med klubber, vil det være svært at op- og
nedprioritere rent personalemæssigt. Forbundet er ikke så stort, at det vil jævne sig.

På nogle områder arbejder forbundet for fremtiden og dette værdsættes måske
ikke umiddelbart af klubberne. Fx når vi starter op med nye discipliner. Surfski,
supboard. Mange klubber havde absolut ikke set sig selv have disse aktiviteter, men
når det bliver populært, ja så vil de gerne. Og hvem skal så betale
udviklingsomkostningerne.

Det kan også være en hindring for klubber at tage nye discipliner op, hvis de så
også stiger i kontingent. ”Kan det mon betale sig?”

Alle danskere er nok enige i, at det er godt med flere børn, der dyrker sport. Men
det behøver ikke lige være i vores klub, så hvorfor skal vi betale til det. Men
forbundet ser det som vigtigt at arbejde for flere børn, dels fordi DIF og hele det
politiske Danmark synes det og beder alle arbejde for det, dels for at sikre nogle
fødekæder i vores egen sport.

A la carte modellen vil skabe tendens til at klubberne fokuserer på egne behov her
og nu og ikke kajaksporten som helhed og dens fremtid.
Det vil modarbejde tanken om fællesskab og ”trækken på fælles hammel”.

Buffet model (Nuværende kontingentmodel)
Kontingentet klubberne betaler er baseret på et grundbeløb pr. klub + et beløb pr.
medlem. Kontingent betalingen udgør under 20% af finansieringen af DKF’s
aktiviteter. En del finansieres af særskilt betaling i form af deltagergebyr eller
egenbetaling. DKF finansieres i øvrigt af tilskud fra DIF, Team Danmark, puljer og
fonde - som delvist er betinget af kontingent og delvist at udvalgte
aktiviteter/resultater (elite).
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Fordele ved modellen
DKF nuværende kontingentmodel giver grundlæggende alle medlemmer af DKF
de samme muligheder. Nuværende kontingent model fremmer solidaritet og
fællesskab. Modellen giver alle klubber adgang til råd og vejledning i forbindelse
med dialog med myndigheder, lovgivning, udvikling af tilbud til målgrupper (f.eks.
børn/unge) og andre grundlæggende spørgsmål om klubbernes drift og udvikling.

Modellen giver DKF mulighed for at satse på elite med langsigtet satsning på
talentarbejde og fokuseret støtte til de, der opnå højeste niveau i de enkelte
bådtyper.

Modellen giver DKF som organisation - ledet af Årsmødet og Bestyrelsen -
mulighed for at udvikle og satse på langsigtede projekter, da økonomien er stabil
over flere år (indgå flerårige strategi aftaler med DIF, Team Danmark og “Bevæg Dig
For Livet”, da vi kender vores kontingentindtægter og kan disponere dem i
samarbejdet med de pågældende). Dette giver mulighed for at prioritere nye
aktiviteter så som bådtyper, målgrupper og nationale puljer.

Udfordringer med modellen
Modellen gør det vanskeligt for den enkelte klub økonomisk at prioritere de tilbud
fra DKF, som den enkelte klubben vurderer er vigtige. Det betyder, at klubben kan
opleves, at der betales til aktiviteter, som klubbens medlemmer aldrig vil få behov
for.

Modellen kræver at DKF’s bestyrelse er lydhør over for klubbernes ønsker og
behovet. Sker dette ikke, så har klubberne ringe mulighed for at påvirke de
økonomiske beslutninger på kort sigt. Utilfredshed kan føre til udmeldelser, hvis
ikke klubberne føler sig hørt.

Kontingentet kan får den enkelte klub udgøre en stor post. Dette afhænger af den
enkelte klubs kontingent niveau, tilskud fra kommune mm, omkostninger til
facilitere og øvrige omkostninger. Dette kan føre til overvejelser om at vælge anden
organisation, hvis de områder hvor DKF har monopol (f.eks. elite arbejdet) eller hvor
DKF har en særlig position (f.eks. IPP arbejdet) ikke er vigtig for den enkelte klub.
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Andre forbunds kontingent-modeller

Forbund Model Pris klub (år) Pris medlem (år) Bemærkning
er

Dansk Atletik Buffet 0-99 medl. kr. 1.000
100-249 medl. kr. 1.500
250-499 medl. kr. 4.000
500+ medl. kr. 6.000

Licensafgift 150 kr Derudover
grundbeløb fra
0-4000 kr.

GymDanmark Segment Basismedlemskab 870 kr.

Disciplin medlemskab
2.550 kr. pr. disciplin

Begynder
konkurrencelicens 95 kr.

National
konkurrencelicens 250
kr.

DASU
(bilsport)

Buffet 550 kr aktivt medl.
275 kr aktivt
ungdomsmedl.
100 kr  almindeligt medl
0 kr pr. prøvemedlem

Dansk
Faldskærms
Union

Buffet 636 kr pr medlem Inkluderer en
special forsikring

Dansk
Klatreforbund

Buffet 2000 kr/ klub 80 kr pr medl

Skydesport
Danmark

Buffet 2600 kr/ klub 23 kr pr medl Indeksreguleres

Triathlon
Danmark

Buffet 300 kr pr medl

Under 18 år 0 kr

Dansk
Sejlunion

Buffet 102 kr pr medl Indeksreguleres

Dansk
Rideforbund

5000 kr / klub 22 kr pr medlem samt
licens fra 0 - 2100 kr

Danmarks
Skiforbund

Buffet 45 kr pr medl.

Dansk
Forening for
Rosport

Buffet 525 kr / klub Senior 93 kr
Junior 15 kr
Samt forsikring 9 kr

Dansk
Orienterings
Forbund

Buffet 1083 kr / klub 0-7 år 0 kr
8-20 år  144 kr
+21 år 341 kr

Disse data stammer fra de enkelte forbunds hjemmesider
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Valg jf. § 12 og § 13
(pkt I)

På valg er:

● Formand
● 2. Næstformand/økonomiansvarlig
● Bestyrelsesmedlem for landshold og elite
● Bestyrelsesmedlem for klubaktiviteter og motion
● To medlemmer til Appeludvalget - samt i år ét uden for tur
● Én suppleant til Appeludvalget,
● Valg af Revisor.

DKF’s bestyrelse opfordrer kandidater til at melde sig
DKF bestyrelse har fastlagt retningslinjer for god organisationsledelse bl.a.
inspireret af DIF “Good governance”.

Et initiativ er, at DKF ved hvert årsmøde opslår de poster, der er på valg og
opfordrer kandidater til at melde sig. Opslaget suppleres med beskrivelse af de
ønskede kvalifikationer. Kandidater skal opfordres til at melde sig og skal have
mulighed for at præsenterer sig via forbundets kommunikationskanaler.
DKF opfordrer kandidater til at melde sig på forhånd og til at medvirke til at
præsenterer sig selv.

Poster på valg:

Formand

Beskrivelse i vedtægter Ledelse af bestyrelsen.

Uddybende kompetencebeskrivelse Skal kunne lede frivillige (bestyrelsen) og ansat (direktør).
Arbejde med relationer nationalt og internationalt (A niveau).
Skal være lyttende. Skal kunne arbejde med strategiudvikling
og strategiske partnerskaber (A niveau).

2. Næstformand

Beskrivelse i vedtægter Ansvarsområdet dækker, at der udarbejdes budgetter,
regnskab og opfølgning derpå

Uddybende kompetencebeskrivelse Skal kunne formidle økonomiske sammenhænge både internt
i bestyrelsen og til frivillige uden regnskabsmæssig indsigt (A
niveau).
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Bestyrelsesmedlem for landshold og elite

Beskrivelse i vedtægter Ansvarsområdet dækker alle landshold og aktiviteter, der
udvikler og driver elitearbejdet

Uddybende kompetencebeskrivelse Skal i særlig grad kunne arbejde med prioriteringer og
formidling af disse. (A niveau) Relationer til en lang række
interessenter skal kontinuerligt bearbejdes. Skal kunne
håndtere personspørgsmål og personlig kritik. (A niveau)
Økonomisk kompetence er ligeledes jævnligt i spil. (B niveau).

Bestyrelsesmedlem for klubaktiviteter og motion

Beskrivelse i vedtægter Ansvarsområdet dækker DKF’s klub- og motionsarbejde samt
ikke-konkurrence aktiviteter.

Uddybende kompetencebeskrivelse Skal være velbevandret i foreningslivet og kunne arbejde med
relationer i og uden for foreninger. Skal i særlig grad kunne
rumme og formidle diversitet. (A niveau).

Medlem til Appeludvalget x 2 samt 1 for ét år (afgår uden for
tur.

Beskrivelse i vedtægter ● Mindst et medlem af udvalget bør have juridisk uddannelse.
● Et medlem kan ikke samtidig være medlem af andre organer
under eller tilknyttet DKF.

Opgavebeskrivelse Appeludvalget behandler sager, der vedrører forståelse,
efterlevelse eller administration af DKF ́s love, regler,
reglementer m.v.

Suppleant til Appeludvalget

Beskrivelse i vedtægter ● Mindst et medlem af udvalget bør have juridisk uddannelse.
● Et medlem kan ikke samtidig være medlem af andre organer
under eller tilknyttet DKF.

Opgavebeskrivelse Appeludvalget behandler sager, der vedrører forståelse,
efterlevelse eller administration af DKF ́s love, regler,
reglementer m.v.

Valg af revisor

Beskrivelse i vedtægter Der vælges revisor/revisionsfirma, der opfylder de af Danmarks
Idrætsforbund fastsatte kriterier. Revisor/revisionsfirma vælges
for et år ad gangen.
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Personalet - i DKF

Direktør
Christian Jacobsen,

Forbundets daglige ledelse, politik, økonomi,
personale, internationale opgaver,
bestyrelsesarbejde, årsmøde, DIF-samarbejde.

Sekretariatsleder
Malene Hjorth

Stedfortræder for direktøren, daglig drift og
udvikling af sekretariatet, kommunikation,
foreningsservice, rep. i udvalgte organer.

Udviklingschef
Nina Øverberg

Udvikling & Breddesektion. Personaleansvar for seks
udviklingskonsulenter inden områderne
uddannelse, børn og unge, miljø, sikkerhed og
digitalisering. Ansvarlig for strategi og udvikling
inden ovenstående områder.

Kommunikationskonsulent
(barselsvikar)
Niels Kliim

Kommunikationshaj med skarpe tænder og
antennerne ude. Niels kommunikerer dagligt
omkring stort og småt fra vores mangfoldige
verden af padlesport.

Konsulent
Bjørn Thomsen

Sikkerhedsprojekt, Bevæg Dig for Livet og
uddannelse.

Udviklingskonsulent
Silas Kraul

Korte både. Bevæg dig for livet. Digitalisering. Børn
og unge.

Uddannelseskonsulent
Morten Ib Juul Madsen

Udvikling af DKF leder-, instruktør- og
træneruddannelser. Rekruttering og udvikling af
DKF’s instruktører og undervisere samt rådgivning
og vejledning til klubber.

B&U-konsulent
Rasmus Birkkjær Bertelsen

Bidrager til at styrke klubbernes arbejde med børn
og unge. Opstart af børn- og unge aktiviteter.
Styrker og udvikler eksisterende børn- og
ungeafdelinger.

B&U-konsulent
Lærke Høyer

Bidrager til at styrke klubbernes arbejde med børn
og unge. Opstart af børn- og unge aktiviteter.
Styrker og udvikler eksisterende børn- og
ungeafdelinger.
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Udviklingskonsulent
Irene Lauridsen

Udvikling og forankring af grønne
omstillingsstrategier i vandsporten.

Eventmanager
Ulla N. Pedersen

VM på Bagsværd Sø i 2021 samt internationale
events på dansk grund i 2022 og 2023.

Projektleder
Poul Danborg

Bevæg dig for livet.

Kontorelev
Camilla Hofstra

Administration og kurser.

Kontorelev
Michelle Thykær

Administration og kurser.

Rikke Rønnov Lund Assistent for sportschefen, eventopgaver.

Økonomiansvarlig

Josefine Holtz Folman

Bogføring, regnskab og fakturering. “Kontortid” hver
onsdag.

KommunikationskonsulentStine
Aalborg

På barsel.

Kamilla Ryding - ansat i DFfR og
deles mellem Dansk Sejlunion,
Dansk Forening for Rosport og
Dansk Kano og Kajak Forbund

Faciliteter.
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Personalet - i DKF’s Elite Team
Sportschef
Vakant

Ledelse, økonomi og administratiin af elitearbejdet i
DKF, sprint.

Kim Wraae
Cheflandstræner

Zoltan Bako
Landstræner

EC vest træner
Finn Pape
U18 ansvarlig

EC øst træner/Talentchef
U16 og U23 ansvarlig
Vakant

Maratonkoordinator
Karsten Solgaard

Sportschef for Kajakpolo
Trine Rold

Kajakpolo landstræner herrer
Jeppe Kaad Iversen

Kajakpolo landstræner Damer
Cecilie Moe
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Dine noter - skriv her
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Bilag 1

65


