
Medlemsblad

93
marts 2014

– 
fo

ru
m

 fo
r n

at
ur

- o
g 

fri
lu

fts
liv

Temanummer om 
frilufTsliv og kano



Side 20   danskfriluftsliv.dk

kano ePP i danmark - 
en sTaTus 2014

Af Peter Unold, Dansk Kano og Kajak Forbund (DKF)

å DKF’s årsmøde i 2008 
stemte Euro Paddle Pass 
(EPP) ind i forbundets for-

målsparagraf. Her seks år og 28.178 
udstedte licenser senere, mener jeg 
at årsmødet var indledningen på en 
ny epoke i dansk kano- og kajakro-
ning. Vi fik nemlig, i kraft af EPP-
projektet, del i et fungerende og 
forpligtigende samarbejde på bred-
deområdet mellem en række euro-
pæiske kano- og kajakforbund.
DKF er som bekendt et special-
forbund under Danmarks Idræts-
forbund (DIF) og har følgelig det 

P internationale samarbejde i ge-
nerne. Men på forbundsniveau var 
dette arbejde, før EPP-projektet, i 
overvejende grad koncentreret om 
eliteroning. Nu mødes landene to 
gange årligt og diskuterer uddan-
nelse og sikkerhed - og langsomt 
men sikkert andre breddeproble-
matikker.
Jeg skal langtfra påstå at EPP-sam-
arbejdet er det første internatio-
nale samarbejde, som breddedelen 
af vores sport har været involveret 
i. Men i forhold til arbejdet med 
de mere tunge og langstrakte pro-

jekter (EPP har nu eksisteret i 10 
år), mener jeg at organisationerne 
har en force frem for mere private 
initiativer.
EPP-systemet definerer en stan-
dard for kano- og kajakfærdigheder 
bestående af fem niveauer for hver 
af de tolv beskrevne discipliner. 
EPP-standarden er i sig selv ikke 
en konkret uddannelse, men net-
op en standard som de forskellige 
nationale kano- og kajakforbund 
implementerer i deres egne uddan-
nelsessystemer (citat: Euro Paddle 
Pass is a minimum framework to 
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which participating countries map 
their own awards). I Sverige har 
man således udviklet en uddannel-
se med overskriften Paddelpasset, 
som er »EPP på svensk«. Det irske 
forbund kalder deres uddannelse 
for Skills Awards, i Storbritanien 
(BCU) hedder det Star Awards og i 
Frankrig for Pagaies Couleurs osv.
I Danmark (og Tyskland) har man 
valgt at implementere EPP-stan-
darden i en uddannelse, som også 
hedder EPP! Det har desværre 
skabt en del forvirring, for man 
kunne jo foranlediges til at tro, at 
vi dermed er de eneste, der benyt-
ter EPP-standarden. Således er det 
altså ikke.

EPP-standarden beskriver ikke 
instruktørniveauer, mens færdig-
hederne for dem, som afholder 
prøverne er et stort tema i samar-
bejdet. Det var bl.a. baggrunden 

for den fælles EPP censorsamling 
i efteråret 2013 i København. Her 
ønskede landene at sikre sig at cen-
sorerne havde samme forståelse af 
standarden.  EPP 3 kano var et af 
de niveauer, som der blev fokuse-
ret på. Årets fælles censorsamling 
foregår i Slovenien til oktober og 
Frankrig har budt ind på 2015 
med fokus på EPP 4.
I skrivende tidspunkt er der ikke 
sat punktum for fordanskningen af 
EPP kanonivauerne eller beskrivel-
sen af de tilhørende instruktørni-
vauer. Til sammenligning med 
vores øvrige EPP discipliner, så vil 
øvelsen for kano i højere grad blive 
koordineret med de øvrige nordi-
ske lande. Således står vi sammen 
med Finland og Sverige (og Stor-
britannien) om et fælles EPP 4 
og Instruktør tre forløb (2014 og 
2015). Ligeledes har Sverige åbnet 
årets kano-censorsamling for os.

Nok så interessant i debatten om 
EPP kano er diskussionen om hvor-
ledes relationen er til Kanosamrå-
dets uddannelse. I skrivende stund 
er situationen uafklaret. Denne 
bemærkning for at understrege at 
vi naturligvis er opmærksomme på 
problemstillingen. 

Træerne vokser ikke ind i himlen, 
når man taler EPP. Det internatio-
nale samarbejde er tungt, kommu-
nikationen er en udfordring med 
9-10 lande rundt om bordet, nye 
ansøgerlande koster en mængde 
energi (men bidrager også med 
samme) og hele systemet kan virke 
tungt. Men alligevel fornemmer 
jeg, at alle de deltagende lande har 
konkluderet at genvinsten ved at 
samarbejde overstiger prisen for 
samme. Med håb om at kano-dan-
mark når frem til samme erken-
delse.


