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Dagsorden 
 
Årsmødet d. 23. marts 2014 

1. Velkomst 

2. Valg af dirigent 
Bestyrelsen foreslår Willy Rasmussen, Danmarks Idræts-Forbund 

3. Valg af stemmeudvalg 

4. Formanden aflægger beretning 

5. Bestyrelsesmedlem ansvarlig for Landshold & Elite aflægger beretning 

6. Bestyrelsesmedlem ansvarlig for Udvikling & Aktivitet aflægger beretning 

7. Bestyrelsesmedlem ansvarlig for Klub, Facilitet & Miljø aflægger beretning 

8. Bestyrelsesmedlem ansvarlig for Motion & Konkurrence aflægger beretning 

9. Appeludvalget aflægger beretning 

10. 2. næstformand aflægger regnskab 

11. 2. næstformand gennemgår budget 2014 

12. Orientering om budget 2015 
Vedtagelse af klubbernes kontingent for 2015 

13. Orientering om forbundets planer for 2014 

14. Indkomne forslag 
 

14.1 Lovforslag 
 

14.2 Formål Norsminde Fonden 2015 

15. Valg i henhold til § 12 og § 17 
 

15.1 Valg af formand 
Bestyrelsen foreslår genvalg af Ole Tikjøb (vælges for 2 år.) 

 15.2 Valg af 2. næstformand  
Bestyrelsen foreslår genvalg af Pia Gulstad (vælges for 2 år.) 



 
 

5 
 

 15.3 Valg af bestyrelsesmedlem ansvarlig for Elite & Landshold, 
Bestyrelsen foreslår genvalg af Jan Darfelt (vælges for 2 år.) 

 

15.4 Valg af bestyrelsesmedlem ansvarlig for Udvikling & Aktivitet 
Bestyrelsen foreslår genvalg Peter Unold (vælges for 2 år.) 

 

15.5 Valg af 2 medlemmer og 1 suppleant til Appeludvalget 
Thomas Gjerlufsen & Jens Evald afgår efter tur og modtager genvalg 
Per Scales afgår efter tur og modtager genvalg. 

 

15.6 Valg af revisor 
Bestyrelsen indstiller til at DIF fælles revision (KPMG) vælges 

16. Eventuelt 
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Formandens årsberetning 2013 
 

Ole Tikjøb 
 
Så gik der igen et utroligt aktivt og travlt kano og 
kajak år, sådan startede sidste års beretning, og 
det kan næste ikke være anderledes i år med alle 
de mangfoldige aktiviteter, der har været afholdt. 
  
Årsmødet 2013 samlede lige under 100 deltagere 
i alt. Det er 10 færre end, da vi i 2011 sidst var i 
Silkeborg, men 15 flere end i 2012, så det var en 
tilfredsstillende deltagelse. Vi brugte mødet som 
anledning til at undersøge, hvad der 
understøttede lysten til at deltage, og hvilke 
barrierer, de som ikke deltog, oplevede. Med 70 
svar var der noget for bestyrelsen at arbejde 
videre med. Klubber, der deltager på Temadag og 
Årsmøde, er generelt kendetegnede ved at være 
klubber med:  

• mange medlemmer 
• lang klubhistorie 
• mangfoldighed af aktiviteter  
• elite 
• børn & unge. 

 Barrierer for deltagelse er primært prioritering af 
tidsforbruget ift. til andre opgaver/familie og 
transporttid. Vi arbejder fortsat på at udvikle 
konceptet og håber nogle tiltag bl.a. vedr. 
markedsføring og programlægning vil afspejle sig 
i øget deltagelse. Selve årsmødet var præget af 
generel enighed. Det var et møde uden 
lovændringer, så debatten gik i stedet omkring 
forbundets fremtidsplaner. Derudover sagde vi 
farvel til 3 bestyrelsesmedlemmer (Tayo Lill 
Andreasen, Vibeke Preisler og Peter Sørensen) og 
dermed også goddag til 3 nye medlemmer 
(Næstformand Peter Nyegaard, 2. Næstformand 
Pia Gulstad og Ansvarlig for Klub Facilitet og Miljø 
Peter Engel). Det er og har været spændende at 

integrere de nye bestyrelsesmedlemmer i 
bestyrelsens arbejde.   
 
Organisationen DKF er pr. definition under 
løbende forandringer. Sådan har det været siden 
vi indførte den nye struktur med arbejdsgrupper. 
I 2013 så vi, at nogle grupper afsluttede deres 
opgaver, andre startede og nogle måtte kaste 
håndklædet i ringen og lade andre tage over på 
opgaven. Håndteringen af arbejdsgrupper er også 
stadig under udvikling og er en prioriteret opgave 
for bestyrelsen i 2014.   
Også den professionelle del af organisationen 
gennemgik en del ændringer. Trænerteamet 
Martin Hald og René Olsen sagde farvel. 
Opgaverne blev omfordelt og varetages nu af 
Zoltán Bakó og John Svendsen sekunderet af Finn 
Larsen, Finn Pape og Kim Wraae. Bo Vestergaard 
er som sportschef leder af teamet.  
Dorthe Hansens fik nye udfordringer som 
projektleder i et andet forbund og gav således 
plads i udviklingsteamet til Irene Lauridsen, som 
derudover består af Lisbet Präem, Michael 
Jakobson (pt på orlov) og Malene Hjorth, der er 
teamleder.  
Administrationens rolle blev omlagt til en mindre 
selvstændig funktion, og i den forbindelse sagde 
vi farvel til Flemming Jørgensen. Fremover skal 
fokus deles mellem eliteteamet og 
udviklingsteamet som understøttes af 
administrationen, hvor Fátima Gago træder til 
sammen med Lisa Weidich. En stor tak for 
indsatsen til de medarbejdere, der forlod os og 
velkommen til de nye medarbejdere. Vi kan love 
jer, at det ikke bliver kedeligt. 
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Kommunikation fylder meget i et moderne 
forbund. Vi fortsætter vores arbejde på facebook. 
Vi fik de første 12 måneders erfaring med den 
nye hjemmeside. Vi fik hjælp af Lars Bo fra 
magasinet til at synliggøre resultater og 
aktiviteter ved de stor internationale 
konkurrencer til glæde for både kendere og de 
alment sportsinteresserede. Magasinet blev 
evalueret i forbindelse med årsmøde 
evalueringen i marts og igen i december i den 
store medlemsundersøgelse. Resultatet er massiv 
opbakning til magasinet og tilfredshed med 
disponeringen af materialet. Tak til alle jer på 
Magasinet og til jer, der kommer med artikler til 
dette. 
Siden det sidste årsmøde har vi udvidet på 
indsatsen omkring nyhedsbrevene, her håber vi 
på at kunne nå mange flere end før. Endelig så 
har vi videreudviklet på Årsmagasin formatet, så 
sammenspillet med hjemmesiden bliver udvidet. 
Der kommer mere kød og blod på til information 
og inspiration. 
 
I skrivende stund er medlemsregistreringen ikke 
afsluttet. Årets resultat vil blive uddybet på 
årsmødet. Vi forventer dog fortsat vækst i 
medlemstal og vi ved, at vi er blevet 11 klubber 
flere. 
 
Med udgangen af 2013 afsluttede DKF 
udviklingsprojektet. Uden de endelige 
medlemstal kan de ikke endeligt konkluderes. Vi 
vover dog pelsen og siger, at det har været 
fantastisk at byde så mange nye klubber 
velkommen. Samtidig har vi lært en masse 
igennem afprøvning af forskellige metoder til 
rekruttering af såvel klubber som medlemmer i 
klubberne.  
 
Det har også været en tid, hvor samarbejdet med 
Danmarks Idræts-Forbund har haft øget fokus 
netop pga. udviklingsprojektet. Samarbejdet er 

tæt men kan naturligvis fortsat udbygges. Det var 
i samarbejde med DIF, at DKF sidst i 2013 
gennemførte, først en medlemsundersøgelse 
blandt alle registrerede medlemmer, og 
efterfølgende blandt lederen af 
medlemsklubberne. Undersøgelser skal sammen 
med input fra dialogmøder være råmateriale i 
den strategiproces, som bestyrelsen - sammen 
med alle jer - er i gang med. Analyseresultaterne 
vil blive præsenteret på temadag og årsmøde.  
 
Årets absolut største arrangement for DKF var 
VM i maraton på Bagsværd Sø fra den 18. til den 
22. september, det var et fantastisk arrangement, 
som vi har fået stor ros og anerkendelse for fra 
ICF, de deltagende nationer og fra andre 
organisationer samt gæster der overværede 
mesterskaberne. 
 
At mesterskaberne blev en stor succes, skyldes 
ikke mindst alle jer frivillige, som ydede en helt 
utrolig stor indsats, og det var uanset, at ikke alle 
opgaver var lige spændende, men nødvendige for 
et godt arrangement. 
 
De 2 første dage var der masters konkurrence, og 
det var med det største deltagerfelt nogensinde 
til et VM (460). Det var en stor fornøjelse og 
glæde at se de mange klubber, der virkelig havde 
gjort en stor indsats for at få deltagere med, og 
vor arbejdsgruppe for masters gjorde alt for, at 
alle deltagerne skulle føle sig hjemme med 
hyggelige arrangementer ved søen. 
Torsdag aften efter de afsluttende mastersløb, 
blev der afholdt åbningsceremoni på trekanten 
ved søen, vi havde selv været meget spændt på 
det program, vi havde sat sammen, for det var 
anderledes end det, vi ofte ser ved andre 
mesterskaber, men stor ros også her fra ICF, 
kommunerne og fra deltager og tilskuer. 
   
Fra fredag og weekenden over var det så selve 
ICF verdensmesterskaber, der skulle afholdes, og 
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også her var der meget stor deltagelse med 410 
atleter fra 38 nationer. Vi var meget heldige med 
vejret og fik en rigtig flot afvikling af alle løbene. 
Der var pænt besøg alle dagene og en rigtig god 
stemning. 
 
Det var en stor glæde for alle at HKH Kronprinsen 
aflagde besøg fredag og fulgte mesterskaberne 
fra såvel land som fra motorbåd og overrakte 
medaljer til vinderne i herrer U23 K1, ligesom 
Kronprinsen var rundt at hilse på nogle af de 
frivillige og se sideevents på trekanten. 
 
Tak for et rigtig godt samarbejde til Sport Event 
Denmark og til Gladsaxe og Lyngby-Tårbæk 
kommuner, samt de medarbejdere fra jer, der 
ydede en rigtig stor indsats. 
  
Tak til sponsorer for uden jeres hjælp, havde det 
ikke været mulig at afholde mesterskaberne.  
 

 
 
Endnu engang tak til alle jer frivillige og til de, der 
aktive tog del i konkurrencerne, tak for 
fantastiske dage i september. 
 
Vi har holdt evaluering over mesterskaberne, og i 
det store og hele har der været stor tilfredshed. 
Det er meget glædeligt, at alle har sagt ja til igen 
at tage del i et stort arrangement nemlig World 
Cup i sprint den 29. - 31. maj 2015. 
 

Økonomisk gav WC 2012 og VM 2013 desværre 
et mindre underskud, men når vi så tænker på, 
hvad vi har fået og medvirket til, at vi har fået til 
Danmarks Rostadion, Bagsværd Sø, så er det ikke 
helt galt. På baggrund af arbejdet med 
mesterskaberne i 2009, 2012, 2013 og det 
kommende mesterskab i 2015 har vi formået at 
få vores partnere til at øget engagementet i 
Danmark Rostadion, Bagsværd Sø. Der er blevet 
investeret i nye bromoduler og nyt startanlæg. I 
2013 kom der så en længe ventet løsning på 
grødeproblemet. Metoder blev afprøvet og 
investeringen i den mest velegnede grødehøster 
blev vedtaget. Samtidig faldt nogle forhold 
omkring fredning på plads, således at alle elite- 
og motionsroere kan have glæde af et 
tilgængeligt roanlæg, der også fremadrettet vil 
være grødefrit. Alene den investering har en 
værdi på 750.000kr og understreger, hvor vigtigt 
samarbejdet med værtskommunerne er.  
2013 var også året for den første udvidelse af 
faciliteterne med en længe ventet 
træningspavilion til kredsløbstræning og en 
renoveret facilitet til styrketræning på centeret. 
Fælleslokaler og omklædning fik også et facelift. 
Forbedringerne skyldes en lang og sej indsats - 
men fik et godt rygstød pga. arbejdet med de 
store mesterskaber. Ser vi tilbage til 2008 er den 
aktuelle situation et rent drømmesyn. Fremtiden 
tegner dog endnu lysere. Hvis alle gode kræfter 
mødes kan vi indenfor 3-6 år stå overfor et totalt 
nyt elitecenter, renoverede baner og 
tilskuerfaciliteter. Der er dog mange broer at 
krydse mod dette drømmescenarie. Men rejsen 
er begyndt, og så er det bare om at bidrage så 
meget som vi magter.  
 
Det er derfor på sin naturlige plads at takke I/S 
Danmarks Rostadion og partnerne Gladsaxe 
Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune og Team 
Danmark. Ligeledes gør DS 40 og parterne bag 
dette også en kæmpe indsats for ikke mindst den 
daglige drift og den ekstraordinære indsat ved 
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VM. På samme måde som vi skylder en tak til 
Bagsværd Roklub, hvis faciliteter spillede en vigtig 
rolle i afviklingen af VM. DFfR spillede og spiller i 
den forbindelse også en stor rolle, og 
samarbejdet har her været forbilledligt på alle 
niveauer og om alle opgaver fra indretning af 
styrketræningslokale til fælles kamp for 
fremtidens faciliteter.  
 
Andre steder udvikles nye faciliteter store som 
små: Skovshoved er nærmere end nogensinde før 
på landet første dedikerede kajakpoloanlæg. I 
Silkeborg bliver fremtidige stævner understøtte 
af nye faciliteter, som ikke alene kano- og 
kajaksporten skal have glæde af. I den anden 
ende af skalaen stiller mange af vores nye og 
nyere klubber i disse år containere op som 
mistbænk, hvori fremtidige storklubber skal 
vokse frem. Det er en fantastisk spændende 
udvikling, som vi har fulgt intensivt i 
udviklingsprojektet. Andre steder er der stadig 
behov for udvikling og forbedringer. 
Vandkraftsøen i Holstebro har lagt vand til mange 
mesterskaber, men nu går det snart ikke længere. 
Baneanlægget bør moderniseres, hvis vi med 
jævne mellemrum skal lade vores nationale og 
internationale eliteroere kæmpe om guld på 
søen. 
 
Året sluttede økonomisk med et minus. Detaljer 
redegør vi for under punktet økonomi på 
dagsordenen. At slutte et år med minus er aldrig 
tilfredsstillende. Det er dog et kraftigt plaster på 
såret, at det sker på baggrund af et virkeligt godt 
år, hvor sportslige- og organisatoriske mål er 
nået. Der bliver iværksat besparelser i 2014, 
således at egenkapitalen genopbygges så hurtigt 
som muligt uden at sætte aktiviteterne over styr. 
Underskuddet er på under 1 % af omsætningen, 
så resultatet truer på ingen måde forbundets 
fortsatte drift, men der iværksættse naturligvis 
tiltag for at sikre mod gentagelse. 
 

I 2013 fik vi flere samarbejdsaftaler. Vi fik 
udbygget og styrket båndene til vores gode og 
veletablerede partnere i Dansprint, Craft (New 
wave) og Holstebro Rejsecenter. Fantastisk dejligt 
at vi kan udvikle på samarbejdet. VM gjorde jo 
bl.a., at de 2 førstnævnte kom lidt på 
ekstraarbejde, da de mange hjælpere skulle 
ekviperes. Et samarbejde blev etableret med 
Kano og Kajakværkstedet og Kajakgaarden, noget 
der blandt andet kom børnene til gode via Paddle 
Battle Cup. Vi er rigtige glade for at byde jer 
velkomne - det kan I også gøre ved at kigge forbi 
udstillingen. I forbindelse med VM fik vi også god 
støtte af Ricoh, Nets, Hanegal og Avis, det betød 
meget, og vi håber at dette samarbejde skal 
udvides i de kommende år. 
En anden af de helt tætte partnere er naturligvis 
Team Danmark, jeg vil senere komme nærmere 
ind på nogle af vores samarbejdsflader. Det er 
dog på sin plads at takke for det gode samarbejde 
og anerkende den stadig voksende betydning af 
vores samarbejde. 
 
Omverdenens økonomiske situation præger 
naturligvis også idrætten. Der er igen en lille 
vækst i tipsmidlerne som tildeles DIF. DIF 
prioriterer en lille, men stabil vækst til 
forbundene. De resterende midler anvendes i DIF 
og i de udviklingsaftaler som DIF er i gang med at 
indgå med de forskellige specialforbund. Det 
giver nogle muligheder, men også begrænsninger 
på forbundenes mulighed for at disponere frit, en 
udvikling vi vil følge.  
Team Danmark har været dygtige til at bygge 
videre på samarbejdet med Salling Fonden / 
Dansk Supermarked. Det har afgjort styrket 
mulighederne for Team Danmark med en vis 
afsmittende effekt på de specialforbund, som TD 
samarbejder med. Lige nu afventer vi fortsat 
kulturministerens redegørelse om idrættens 
organisering og finansiering. Der kan komme en 
afgørende drøftelse af fordelingen mellem 
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overskudsmodtagere (dvs. bl.a. DIF, DGI, DFIF, 
TD, Hestesport m. fl.), det kan vi pt ikke spå om.   
 
Arbejdet med sikkerhed fyldte igen meget i 
organisationen i 2013, dermed også samarbejdet 
med Søsportens Sikkerhedsråd og 
Søfartsstyrelsen. Det er ikke et let arbejde, der er 
mange hensyn at varetage. Sikkerhed har dog 
altid haft den højeste prioritet i DKF, og det vil 
det fortsat have. Arbejdet fortsætter derfor 
ufortrødent. Seneste skud på stammen er 
etableringen af et “blåt netværk” blandt de 
forbund under DIF, der har elementer af 
vandsports sikkerhed fx svømning, triatlon, 
roning, sejl og muligvis også sportsdykning og 
vandski/wakeboard. Vi vil sammen med DIF 
arbejde på at påvirke myndighederne, så regler 
og reguleringer spiller sammen og på at skabe 
sikre aktiviteter - men også sikre, at der er ”våde 
aktiviteter” for børn og unge både i skoletid og 
fritid i fremtiden.   
 
Det Nordiske samarbejde blev styrket gennem 
året, idet også Norge nu arbejder mod eller med 
EPP systemet og Finland officiel blev partner i 
EPP-gruppen. Det traditionelle samarbejde 
omkring konkurrencer blev fastholdt og 
fungerede rigtigt godt. Der blev også tid til at 
udveksle erfaringer og arbejde med at koordinere 
holdninger ift. ICF-regler og udviklingen af det 
olympiske program. De kommende møder vil igen 
gå på tur mellem landene. Danmark er vært for 
det næste møde i efteråret.   
 
Samarbejdet med ICF (International Canoe 
Federation) var bl.a. qua VM meget tæt i 2013. 
De relationer kan vi afgjort bygge videre på. Jørn 
Cronberg har stadigt, via formandskabet for 
maraton komiteen, plads i ICF’s bestyrelse. 
Henriette Engel Hansen startede sin 
idrætspolitiske karriere, da hun efter sprint VM 
blev valgt ind i atlet komiteen.  
 

ECA (European Canoe Association) afviklede i 
2013 kongres. En lidt skuffende affære, hvor man 
endnu en gang valgte ikke at arbejde med en 
professionel administration. DKF fik ellers 
kongressens opbakning til at anvende opsparede 
midler en professionalisering, men bestyrelsen 
omgjorde efterfølgende beslutningen. Det har en 
afsmittende effekt på resultaterne og skaber en 
ubalance, da mange afde  Europæiske Forbund 
har professionelle sekretariater. ECA nyder dog 
godt af, der er truffet beslutning om et Europæisk 
OL i 2015 i Baku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DKF fortsætter sit internationale engagement og i 
øjeblikket er direktøren i gang med en 
internationale lederuddannelse, som er etableret 
af de Nordiske idrætsforbund i fællesskab.  
 
Jeg vil igen i år lykønske vore mange dygtige 
roere, jeg tør godt sige at 2013 er det et af de 
bedste år nogensinde, og det er inden for alle 
aldersklasser. Jan Darfelt vil helt sikkert i sin 
beretning omtale mange af de flotte resultater, 
så jeg vil kun her nævne René Holten Poulsen 
med sine resultater ved EM, hvor det blev til 2 
gang guld og til VM sølv, den første 
guldmedaljetil Danmark i enerkajak på en OL 
distance siden 1965, Emma Jørgensen resultater 
ved U18 EM og VM er i en klasse helt for sig selv 
og endelig ved vort eget VM i maraton, guld til 
Henriette Engel Hansen og Jeanette Løvborg og til 
Casper Pretzmann og Morten Graversen. 
Men også vore unge roer gjorde næsten rent 
bord ved NUM på Bagsværd. 
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Vore mange masters deltagere ved VM på 
Bagsværd hentede også mange medaljer og flere 
af guld. 
Vore poloer hold lavede nogle flotteste resultater 
ved EM med bl.a. en 4. plads til herrerne i U21. 
 
Efterfølgende er mange af vore roere blevet 
hædret af deres respektive kommuner for deres 
store og flotte resultater. 
 
Emma Jørgensen var af DKF indstillet til Politikens 
Årets Fund. Emma var en blandt 10 nominerede 
og blev den 29. december, ved en stor og flot fest 
i Politikens Hus kåret som Årets Fund 2013, en 
stor og meget velfortjent hæder til Emma. 
 
Men festen fortsatte ind i det nye år, ved den 
store sportsgalla i Herning, Sport 2013, havde 
Team Danmark Indstillet Finn Larsen, Maribo som 
en af tre til Team Danmarks Talentpris. Vinderen 
blev Finn Larsen, formanden for Team Danmark 
Frank Jensen kunne overrække prisen med 
følgende ord “ Finn Larsen fortjener stor respekt 
og anerkendelse for sit arbejde med unge kajak-
talenter. Han har mange markante synspunkter 

om træning, sammensætning af mandskabsbåde, 
udvikling af klub og forbund og om idrættens 
ansvar og betydning for børn og unges hverdag. 
Dansk Eliteidræt har brug for ildsjæle som Finn, 
og derfor er jeg glad for at kunne overrække 
Team Danmarks talentpris til ham”. 
 
Jeg vil her til slut i beretningen takke alle de 
frivillige ude i klubberne og i vore arbejdsgrupper 
og kraftcentre og alle dem, der arbejder med 
kursus og uddannelse, jeres store indsats er 
uvurderlig på alle planer.  
Jeg vil ligeledes gerne takke bestyrelsen og alle de 
ansatte på kontoret og på centrene. 
Tak, skal der også lyde til de klubber, der har 
afholdt kursus, mesterskaber og stævner af den 
ene eller andet art. 
Der skal også lyde en stor tak til de forældre og 
pårørende, der ved alle stævner og 
mesterskaber, både herhjemme og ude, troligt 
møder op og støtter vore atleter.  
 
 
Tillykke til os alle med et forrygende år med 
mange aktiviteter og med mange store resultater. 
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Udvikling og Aktivitet årsberetning 2013  
Peter Unold

 
... eller beretningen om drift og udvikling af 
aktiviteter på breddeområdet. 
 
 
Et klassisk emne på børne- og bredde-området 
er andelen af børn og unge i vores sport. I dag 
er 11-12 % af klubbernes medlemmer under 19 
år mens tallet for 10 år siden var 15 %. 
 
 
Traditionelt har hovedparten af DKFs tilbud på 
B&U området været målrettet kaproning. Det 
matcher fint at klubberne med flest unge roere 
ligeledes er stærke på kaproning. 
 
 
Men hvad gør vi med de mange nye klubber, 
som primært dyrker havkajakroning? Klubber 
hvor kaproningskulturen ikke har rodfæste og 
hvor selv Paddle Battle Cup(PBC) kan virke 
fremmedartet? 
 
 
Et foreløbigt bud på spørgsmålet har været 
eksperimenterne med de såkaldte alternative 
PBC stævner, hvor fokus er flyttet til en 
bredere vifte af færdigheder end "hvem 
kommer først" og hvor deltagere i f.eks. en 
havkajak også er på hjemmebane. 
Jeg husker min overraskelse, da vi konstaterede 
at deltagerne på de alternative stævner i 
overvejende grad var de samme klubber, som 
deltager i de traditionelle stævner. Men ved 
nærmere eftertanke er det overhovedet ikke 
overraskende. Børnene er jo netop primært i 
disse klubber og naturligvis synes også disse 
børn at alternative konkurrencer er sjove. 
 
 
Det som vi har lært af denne historie, (og 
mange lignende før i tiden), er at 
udviklingsprojekter typisk tager tid før de slår 
igennem. Hvis vi skal se en effekt med nye 

deltagere til disse stævner, så må vi være 
tålmodige. 
 
 
Vi har internt i DKF diskuteret et andet aspekt 
af PBC-stævnerne - drift versus udvikling. Når 
man ser omfanget af den administration og 
papirgang, som DKFs udviklingskonsulenter er 
igennem for at løfte deres del af stævnerne, så 
bør der være plads til at flytte mere ansvar 
væk, ud på de arrangerende klubber. 
 

 
 
 
Spørgsmålet om drift versus udvikling er 
bredere end blot i relation til PBC-stævnerne. 
Jeg er af den opfattelse, at vi skal undgå at 
vores udviklingsprojekter drukner i 
dagligdagens driftopgaver. Dette sker ikke ud 
fra et ønske om at nedprioritere et 
område,(f.eks kvindeløbene), men tværtimod 
for at opprioritere udvikling. Formuleret 
anderledes - der kommer et tidspunkt hvor vi 
må vurdere om DKFs udviklingsprojekter er 
levedygtige også uden et stort tidsforbrug fra 
kontorets side. 
 
 
Der findes naturligvis nuancer i overvejelserne 
om at flytte nogle typer af driftopgaver væk fra 
kontoret. En model kunne f.eks. være at købe 
os til ekspertbistand. Måske en erfaren 
løbsarrangør fra en naboklub kunne hjælpe en 
ny løbsarrangører, på samme betryggende vis 
som en ansat konsulent. 
 
 



 
 

13 
 

Sidste år annoncerede vi opstarten af en ny 
arbejdsgruppe med fokus på sikkerhed. 
Bestyrelsens oplæg til gruppen var, at den 
skulle vurdere om vores fælles 
sikkerhedsbestemmelser var tidssvarende og 
eventuelt udarbejde et oplæg til nye 
bestemmelser. Arbejdsgruppen har med stor 
flid leveret varen og resultatet fremlægges, 
med bestyrelsens opbakning på årsmødet. 
 
 
Som et vigtigt sideprojekt har arbejdsgruppen 
etableret en systematisk registrering af 
(nærved-)ulykker. Det datamateriale, der 
således opsamles, vil utvivlsomt få stor 
betydning for debatten fremover. Klubbernes 
opbakning til samme database er endnu 
mangelfuld, men jeg er optimistisk m.h.t 
opbygning af en sikkerhedskultur hvor 
klubberne indrapporterer uheld til fælles 
erfaringsopbygning. 
 
 
Sikkerheds-arbejdsgruppen fortsætter med nye 
opgaver efter årsmødet. 
 
 
Uddannelse vedbliver at være et af forbundets 
store arbejdsområder. 
Instruktørsamlingen med base i Kerteminde 
Kajakklub fik god opbakning men fortsat med 
plads til endnu flere deltagere. Hvorfor ikke 
sende klubbens instruktører afsted, så de kan 
hente inspiration til gavn for hele klubben 
efterfølgende? 
 
 
I forhold til EPP-systemet, så blev der i 2013 
udstedt 5257 licenser fordelt på 4603 EPP-
licenser og 664 instruktørlicenser. 
Fordelt på discipliner består de 4603 EPP-
licenser af 3135 havkajaklicenser, 1281 
tur/kap-licenser, 185 turkanolicenser og 2 
surfkajaklicenser. 
 
 
 

 
Ser man udelukkende på DKFs klubber, så 
udstedes der nogenlunde samme antal 
havkajak- som tur/kap EPP-licenser. De mange 
efterskoler, højskoler, universiteter og 
kommercielle kursusudbydere benytter 
derimod næsten udelukkende havkajak- og 
turkano-licenserne. 
 

 
Der er ingen tvivl om at EPP på havkajak-
området er mest velkørende. Det ses ikke 
mindst på antallet af uddannede Instruktør 
3ere. For havkajak har 28 nu denne licens mens 
tallet blot er 6 for tur/kap-området. Ja, vi er 
opmærksom på at vi har et problem. 
 
 
De første 5 surfkajakinstruktør 3ere blev 
uddannet i 2013. Som et forsøg vil DKF i 2014 
ikke selv afvikle surf-kurser, men har overladt 
opgaven til eksterne udbydere. Om et år må vi 
vurdere om den løsning har skabt tilpas med 
attraktive tilbud til vores medlemmer. 
 
 
Internationalt fungerer EPP-samarbejdet bedre 
end nogensinde. Jeg synes endda at kunne 
fornemme en interesse for at udvikle 
samarbejdet, til også at omfatte andre områder 
end lige uddannelse. Finland blev optaget som 
fuldgyldigt medlem i foråret 2013 og deltager 
allerede i et fælles turkano-projekt med 
Danmark og Sverige. 
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Danmark var i efteråret vært for en fælles 
europæisk censorsamling med base i 
Vallensbæk Kano- og Kajakklub. Det blev to 
begivenhedsrige dage, hvor censorer fra de 
forskellige lande i fællesskab afviklede EPP 3 
prøver i havkajak, tur/kap og turkano. Målet 
var at sikre en fælles opfattelse af niveau 3 
hvilket i høj grad lykkedes. 
 
Der udestår fortsat meget arbejde på 
uddannelsesområdet for at "lande alle 
disciplinerne", og få dokumenteret de 
forskellige niveauer på et tilfredsstillende 
niveau. Hastigheden har ikke været 
tilfredsstillende og måske netop her har "drift" 
kollideret for meget med "udvikling". Vores 
eksperimenter med at tildele flere rettigheder 
til klubber og eksterne udbydere skal ikke 
mindst set i lyset af dette. Måske DKF ville stå 
sig bedre ved at skrue en anelse ned for 
kursusvirksomheden, og bruge mere energi på 
udvikling og dokumentation af uddannelserne. 
 

 
 
 
 
Havkajak DMerne(Teknik+Rul) blev i 2013 
afviklet i et samarbejde mellem Skovshoved 
Roklub og USG. Baggrunden var at den 
oprindelige arrangør var faldet fra. På randen 
af en aflysning trådte de to stærke klubber til 
og miljøet om konkurrencerne bakkede op. Det 
efterfølgende debatmøde gav mig tro på at 
konceptet er levedygtigt og at vi har fat i noget 
godt. Efterfølgende er der oprettet en 

arbejdsgruppe, som fremover skal assistere 
arrangørklubberne. 
 
 
Surfarbejdsgruppen (surfkajak ikke surfski) og 
kredsen om sporten demonstrerede igen i 2013 
deres vedholdenhed med samlinger og 
konkurrencer. Jeg er overbevist om at deres 
bestræbelser for at udbrede disciplinen vil 
lykkedes. I fraværet af fos og hvidt vand i 
Danmark, så er surfkajak det eneste rigtig 
oplagte alternativ til en kajak "x-games" 
disciplin. Apropos så sidder DKF fortsat med i 
White Water Viborg bestyrelsen, der arbejder 
med en vision om etablering af en kunstig 
whitewater-bane. 
 
 
Mange ting er ikke nævnt og alle nævnte ting 
fortjener en større redegørelse. En vigtig pointe 
er at store dele af DKFs udviklings- og 
aktivitetsarbejde laves i regi af arbejdsgrupper 
med støtte fra DKFs udviklingskonsulenter. Der er 
plads til flere arbejdsgrupper og mange flere 
ideer. Budgettet er begrænset men når vi 
fornemmer at der er energi og vilje bag en ide, så 
finder vi ofte en løsning. Til at blive primære 
discipliner for vores klubber, men mindre kan 
også gøre det. 
 
 
Mindre kulørt men desto vigtigere er den altid 
nødvendige debat om sikkerheden i vores sport. I 
2012 var sikkerhed ofte et underliggende tema i 
vores projekter mens vi i 2013 vil følge op med 
flere konkrete tiltag!
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Elite og Landshold årsberetning 2013 
 

Jan Darfelt 

2013 er det første år i den næste olympiade (de 
fire år mellem to OL), og som oftest er det et år 
hvor de alle aktive atleter vurderer deres 
karriere, hvad enten det handler om at stoppe 
eller finde et nyt fokus. Sådan har det også været 
for vore aktive, men alligevel kan vi se tilbage på 
et år med rigtig mange fine resultater. 

Jeg har i en tidligere beretning sagt tak til Kim 
Wraae for sin flotte karriere, efter at han valgte 
at slutte efter OL 2008. Glædeligvis kom Kim 
tilbage og var med igen fra 2009-2013, med en 
EM guldmedalje i K4 og en 5. plads i K4 ved OL 
som højdepunkterne. Men nu er det slut og Kim 
har afsluttet sin aktive karriere definitivt. Endnu 
engang tak til Kim for en flot karriere og din flotte 
og værdige måde at repræsentere Dansk Kano og 
Kajak Sport på, og med OL sølvmedaljen i Beijing 
som det absolutte højdepunkt. Det er tillige 
glædeligt, at Kim nu har engageret sig i 
trænergerningen i Kraftcenter Hovedstaden. Held 
og lykke med den nye trænergerning, du har helt 
sikkert meget at give vore unge talenter. 

 

 

Efter springregatteaen i foråret var de næste 
opgaver årets Worlds Cups i Szeged, Racice og 
Poznan og her kunne vi konstatere, at René 
Holten Poulsen lagde ud i meget fin form med en 
1. en 2. og en 3. plads på 1000m og en 1.en 2. og 
en 4. plads på 500 m. En super god start på 
sæsonen for René.  

For Henriette Engel Hansen bød sæsonstarten på 
500m distancen ved de samme World cups på to 
5. pladser og en 6. plads, også en god sæsonstart 
for Henriette. For vore øvrige konstellationer i 
dame og herre K2 og K4 bød World Cup løbene 
på sekundære placeringer og vi kunne konstatere 
at de forskellige både viste godt niveau, men 
fortsat er under opbygning og udvikling.  

EM blev den helt store triumf for René Holten 
Poulsen med guld i både K1 500m og 1000m. En 
meget fin præstation af René, som viste 
skræmmende god form ved EM. EM 
guldmedaljen på herre K1 1000m var den første 
til DKF og Danmark på denne distance siden 1965 
– så det var også på tide. Henriette gjorde det 
også rigtig godt ved EM med en sølvmedalje på 
K1 1000m og en 7. plads på 500m. Et stort tillykke 
til dem begge med resultaterne. Det øvrige hold 
havde det svært og det blev alene til placeringer i 
semifinalerne for alles vedkommende. 

Forventningerne til René var store ved VM efter 
de flotte resultater ved EM. Men alle de øvrige 
atleter er mere end klar ved VM og derfor vidste 
René og holdet også, at det ville blive rigtig svært 
at nå topplaceringerne. René kom som ventet i 
finalerne på både 500m og 1000m. På 1000m 
roede René et flot løb og lå fremme i spidsen 
meget af løbet og prægede det, men på de sidste 
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75 m kneb det med at holde farten og René 
måtte tage til takke med en 5. plads. En flot VM 
placering, men noget skuffende efter de flotte 
resultater ved World Cups og EM. Men René fik 
revancheret sig på 500m. Igen var René fremme 
og lå i spidsen længe, men til sidst overspurtede 
Tom Liebscher fra Tyskland René. Men en flot 
sølvmedalje til René, som endelig fik sin første 
VM medalje. For Henriette blev det til en 6. plads 
både på 500m og 1000m. 

De øvrige danske både nåede ikke finalerne. 
Tættest på var brødrene Nielsen i herre K2 200m, 
hvor kun 0,064 sekund skilte brødrene fra en 
finaleplads. 

Vore juniorer havde i år fuldt program med Junior 
VM, EM, NUM og Olympic Hope. Og resultaterne 
har i 2013 været helt i top. Det helt store resultat 
opnåede Emma Jørgensen fra Maribo, med guld 
ved EM i Poznan både på K1 200m og 500m, et 
resultat hun helt uimponeret gentog ved Junior 
VM i Canada. Og så skal det tilføjes, at Emma 
”kun” er første års junior og at hun vandt, især 
500m løbet ved VM i Canada, med en usædvanlig 
stor margen. At Emma er et virkelig stortalent 
vidner disse resultater naturligvis om. Emma 
modtog da også ved årsskiftet Politikens ”Årets 
Fund” pris i konkurrence med mange dygtige 
unge talenter fra andre idrætsgrene. En rigtig flot 
sæson af Emma, som hun sluttede af med at 
vinde 500m ved Olympic Hope regattaen.  

Morten Graversen og Kasper Prezmann, begge 
fra Silkeborg, skal også fremhæves, de vandt ved 
såvel Junior EM som Junior VM en meget flot 3. 
plads i K2 1000m. Herudover blev det også til 
guld ved Maraton VM til de to dygtige roere. Det 
skal også blive spændende at følge de to i årene 
fremover. Morten ror også U18 i 2014. Ved Junior 
VM og U23 VM blev det også til en super flot 3. 
plads og bronzemedalje til vore dygtige K4 damer 
på 500m. Et rigtigt godt løb af Anne Nielsen, Ida 
Willumsen, Amalie Thomsen og Maja 
Rosenkrands. Det lover rigtig godt for de 
kommende års indsats frem mod OL 2016.  

Blandt de mange flotte præstationer vore 
juniorer og ungdomsroere opnåede i 2013 vil jeg 
tillige nævne den store dominans vi igen havde 
ved de Nordiske Ungdomsmesterskaber, som 
blev flot afviklet på Bagsværd Sø. Kun to, af 
samtlige, guldmedaljer gik ikke til Danmark. 
Super flot. Endelig skal nævnes to fine 
guldmedaljer ved Olympic Hope til Stas Magdysh, 
Maribo på K1 200m og Julie Frølund, Vallensbæk 
på K1 500m.  

På det organisatorske plan er samarbejdet med 
Team Danmark forløbet planmæssigt og vi 
opfylder fortsat hovedparten af de resultatmål, 
som er opsat i den fælles masterplan for 
elitearbejdet. Vi har netop afsluttet evalueringen 
af 2013 og aftalt samarbejdet/økonomi for 2014. 
Vi har fået tildelt yderligere midler fra Team 
Danmark og vi ser det som en godkendelse af det 
elitearbejde der udføres i DKF. I sin seneste 
udmelding omkring støtten til DKF har TD da også 
udtrykt stor tilfreds med DKF-samarbejdet og 
vort elitære niveau. De flere midler er tilført såvel 
elitecentret som kraftcentrene. 
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På trænersiden valgte Martin Hald at opsige sin 
trænerstilling efter sæsonens afslutning. 
Derudover valgte DKF at afslutte samarbejdet 
med René Olsen ved sæsonens afslutning. Til 
dem begge skal der lyde en stor tak for deres 
indsats. 

Sportschef Bo Vestergård skulle derfor søge nye 
trænere omkring årsskiftet 13-14, er det lykkedes 
at ansætte Zoltan Kovaks fra Ungarn. Zoltan er en 
internationalt anerkendt kajaktræner og har i sin 
trænerkarriere bl.a. trænet Knut Holman fra 
Norge, flere gange OL guldvinder. Tillige har 
Zoltan trænet en række af de bedste ungarske 
roere. Selv har Zoltan taget både OL medaljer og 
verdensmasterskab i kajak tilbage i 70erne. Vi 
forventer os meget af Zoltan og håber at han kan 
tilføre vort landshold yderligere udvikling. 
Derudover er John Svendsen ansat som 
trænerassistent og koordinator. John er kendt af 
mange i DKF og har tidligere arbejdet på DKFs 
elitecenter og med vore ungdomstalenter. Vi 
glæder os meget til at følge de to nye trænere 
fremover. Endelig er det tanken at involvere vore 
kraftcentertrænere yderligere i det samlede 
elitearbejde. Således har Kim Wraae fået 
ansvaret for U16, Finn Pape for U18 og Finn 
Larsen for U23. Også dette bredere samarbejde 
glæder vi os til at se resultaterne af. 

På maraton siden var årets store begivenhed 
naturligvis VM på Bagsværd så. Det blev til et 
fantastisk flot arrangement, som fik megen ros 
fra alle sider, Også herfra en stor tak til alle som 
bidrog til at gøre VM til et arrangement vi alle kan 
være stolte af. Resultatmæssigt blev VM også en 
succes for DKF. På seniorsiden blev det til et flot 
verdensmesterskab til Henriette Engel Hansen, 
361 og Jeanette Løvborg, Silkeborg  i damernes 
K2. Et meget flot disponeret løb, på hjemmebane 
foran de mange tilskuere, bedre kunne det ikke 
være. Et stort tillykke endnu engang til de to.  

 

René Holten Poulsen deltog i herre K1 på denne 
for ham uvante distance. Ingen tvivl om at René 
trak mange tilskuere til stadion. Og de fik et 
meget spændende løb at glæde sig over. René 
var med fremme i første del af løbet – faldt så 
tilbage men blot for at komme op til 
hovedgruppen i løbets afsluttende fase og så 
slutte med en meget fin 6. plads. 

 Vore juniorer gjorde det som nævnt rigtig flot - 
Kasper Pretzmann og Morten Graversen fik guld i 
K2 og Kasper også en super 4.plads i K1. Det blev 
til bronze for vor dame K2 med Rikke Jørgensen 
og Emilie Petersen fra Maribo. Et stort tillykke til 
vore dygtige juniorer. 

For vore kajakpololandshold gjaldt det i 2013 EM 
i Poznan. Vort herrehold blev nr. 10 ud af 17 
deltagende nationer, vort damehold nr. 8 ud af 
10 deltagende nationer og vort U21 herrehold 
blev nr. 4 ud af 14 deltagende nationer. I 
herrerækken blev Mikkel Fredholm en suveræn 
topscorer med 25 mål i turneringen. 

Til slut en tak til alle som har bidraget til vort 
elitearbejde – en særlig tak skal lyde til vore 
kraftcentre for deres store indsats med vore unge 
talenter – det er flotte resultater der er opnået og 
et meget dygtigt arbejde der udføres af trænere 
og ledere. Tak til sportschef, trænere og også 
DKFs administration  for deres indsats. 
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Motion og Konkurrence årsberetning 2013 
 
 
2013 blev igen et år med et stort og bredt udbud 
af motions og konkurrence arrangementer. 
Mange af vore klubber har været udbyder af et 
eller flere arrangementer for vore mange 
motions og konkurrence roere i hhv. tur-, hav- 
kap, og polobåde. 
 

 
 
 
Ergometer DM - blev i januar, afholdt som årets 
første aktivitet, og Rødovre Centrum lagde igen 
lokaler til rådighed og ydede igen et stort bidrag 
til arrangementet. Dette kom de mange 
deltagere, i dette 10. DM til gode. 
 
Mesterskaberne havde i år deltagelse af 173 
aktive deltagere fra 29 klubber. De 63 løb med 
indledende heat og finaler, samt en ny disciplin 
5.000m stafet, blev afviklet under stor 
opmærksomhed af de mange gæster og 
supporters fra de mange deltagende klubber. 
Arbejdsgruppen som stod for arrangementet i 
samarbejde med DanSprint, ydede nok engang en 
stor indsats ved gennemførelsen. Og på trods af 
”lidt for mange” tekniske problemer kom vi godt i 
mål.  
Efterfølgende har gruppen evalueret 
arrangementet og vil arbejde for rette op på fejl  
og mangler, men tak til alle at trods alt kom 
igennem et godt arrangement. 
 
 
CPH Spring Regatta - forårets testregatta for den 
Nordiske Elite blev for 5. gang afholdt i godt 

samarbejde med Lyngby Kanoklub.  
Trods en mindre nedgang i antallet af klubber 
havde regattaen deltagelse af godt 170 aktive fra 
45 klubber fra tre nordiske lande Danmark, Norge 
og Sverige. 
På de to stævnedage blev der afviklet 145 løb 
med indledende heats, semi- og finaler – så trods 
de to lange stævnedage, blev det et rigtigt flot 
arrangement, så alle havde en god sportslig 
oplevelse samt fik en god start på sæsonen 2013. 
En stor tak til Lyngby Kanoklub, samt alle officials 
og hjælpere, som fik dette arrangement 
gennemført. 
 
 
Danmarksmesterskab i sprint – satte nok engang 
nye rekorder med deltagelse af over 360 aktive 
fra 34 klubber og der blev afviklet ikke færre end 
273 løb over de tre DM-dage. 
Mesterskaber var henlagt til afholdelse på 
Vandkraftsøen i Holstebro – med Kajakklubben 
”Pagaj” som arrangør. Klubben havde lagt et stort 
stykke arbejde i både planlægningen og 
gennemførelsen af mesterskaberne, og 
afviklingen forløb tilfredsstillende. 
I lighed med Bagsværd Sø er de fysiske rammer, 
med så stor en deltagelse, også ved at være 
sprængt, og et ønske må også være at få 
opgraderet banerne og meget gerne udstyret 
med bedre startfaciliteter. 
Til Kajakklubben Pagaj, officials, hjælpere, aktiv 
og holdledere vil jeg sige tak og tillykke med et 
godt og vellykket arrangement. 
 
 
Danmarksmesterskaberne i maraton – Maribo 
Kajakklub var nok engang på banen som arrangør 
af maraton mesterskaberne, der blev afholdt på 
Maribo Sø på en rundbane på ca. 4,1 km med 
start, mål og overbæring ud for Maribo Kajakklub. 
Der var deltagelse af 226 aktive deltagere fra 37 
klubber i de 39 løb som blev afholdt, hvilket er på 
linje med tidligere års deltagelse. 
En stor tak til Maribo Kajakklub, officials, 
hjælpere med flere for et godt arrangement. 
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Spørgsmål om antal overbæringer for Masters 
+60> har igen været til et issue og vil blive taget i 
betragtning ved fremtidige DMér, således at der 
ikke bør være overbæringer for ældre 
aldersklasser. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Danmarksturneringen i kajakpolo- 
Danmarksturneringen i 2013 var igen stærkt 
repræsenteret med i alt 39 hold fra 14 forskellige 
klubber. Til forskel fra tidligere år blev 
turneringen ændret, således at der kun blev 
spillet over 4 spillerunder med afslutning medio 
august, og således at de aktuelle mesterhold 
fremover kan deltage i Champions League (EM 
for klubhold) samme år og altså ikke med 1 års 
forsinkelse.  
Herre rækkerne blev i den forbindelse ændret, 
således at der var 8 hold i en liga, 8 hold en 1. 
division, samt 8 hold i en 2. divisionsrække og 
oprettelse af en regional opdelt 3. division 
(øst/vest), desværre kun med nogle enkelte hold, 
da en række klubber ikke tilmeldte sig, selvom de 
havde meldt positivt tilbage da tanken om 3. 
division blev luftet.  
Vi håber meget på, at især flere jyske klubber i 
fremtiden ønsker at deltage i 
Danmarksturneringen, så sporten også bliver 
forankret i Jylland i sommermånederne.  
Dame- og U18 rækken var igen i 2013 slået 
sammen i grundspillet, så holdene havde flere 
forskellige modstandere og dermed sjovere og 
mere jævnbyrdige kampe. Igen i 2013 var der 12 
hold repræsenteret i disse to rækker fordelt på 4 
damehold og 8 U18 hold.  
Arrangørerne af årets Danmarksturneringsrunder 
skal have en stor tak for at påtage sig den 
forpligtende rolle som arrangører.  

Finalestævnet med medaljeoverrækkelse skete i 
Tuborg Havn med Københavns kajakpolo Klub (K-
Polo) som arrangører. K-Polo skal have en stor ros 
for et særdeles godt arrangement, hvor vi fik et 
web streaming firma til live at udsende alle 
finalekampene til stor glæde for dem, der ikke 
kunne være fysisk tilstede.  
Ligeledes har vi fået alle råfilm stillet til rådighed, 
hvilket er tilgængelig på DKFs YouTube kanal med 
link via hjemmesiden. Danmarksturneringen er 
stadig inde i en god udvikling med generelt 
højere niveau i alle rækker, hvilket også giver 
udslag i endnu mere kvalificeret materiale til 
landsholdene specielt på herre siden. På 
damekajakpolo siden har udviklingen i 2013 
været nedadgående med et hold mindre. 
Internationalt er damekajakpolo blevet på 
samme niveau som de seneste par år.  
 
 
Øst turneringen (vinterturneringen Sjælland)- 
Øst turneringen blev som tidligere år afholdt 
således, at holdene mødtes hos hinanden i 
svømmehaller og spillede indbyrdes kamp 3 hold 
en hverdagsaften eller weekend med 
efterfølgende indrapportering af resultater.  
Østturneringen havde i 2013 rigtig god tilslutning, 
og der var 8 hold i 1. division, 6 hold i 2. division 
og 7 hold i dame/junior. Østturneringen er blevet 
godt integreret på turneringshjemmesiden, så 
programmer, resultater og andre informationer 
er nemt tilgængelige. Igen i 2013 blev de 
afsluttende kampe samlet i et finalestævne, hvor 
alle hold var til stede og vinderne i de forskellige 
rækker blev kåret.  
 
 
Vest turneringen (vinterturneringen Fyn/Jylland) 
Vest turneringen blev også afholdt på samme 
måde som tidligere år. Vest turneringen blev 
spillet over 3-4 weekenddage hvor 
stævnerunderne blev afviklet i rækkerne 1. 
division med 6 hold, 2. division med 6 hold og 3. 
division med 7 hold. Holdene kommer fra klubber 
i Odense, Århus, Viborg, Nyborg, Randers, 
Silkeborg, Ålborg og Esbjerg.  
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Oceanracing -surf-ski et område med store 
vækstmuligheder, her samles både havkajak og 
surf-ski, og der er god kontakt til en gruppe 
personer med netop denne interesse. 
Arbejdsgruppen samles i forbindelse med 
temadagen med henblik på udarbejdelse af et 
kommissorium med mål og aktivitetsplaner. 
 
 

 
 
DM Oceanracing samt DM turbåd K1 blev for 2. 
gang afholdt af Krogen Helsingør i forbindelse 
med deres Kronborgløb, hvor der blev afholdt 
DM i både surf-ski og havkajak med pænt 
deltagelse. Glædeligt var det at se en stigning af 
deltagere i Surf-Ski, og med lidt ændrede forhold 
omkring banen ser jeg frem til en ny omgang hos 
Krogen i 2014. 
 
DanSprint Maraton Cup er blevet afholdt i lighed 
med tidligere sæsoner med en individuel samt en 
hold konkurrence i herrer K1 og C1 samt damer 
K1, og efter ønske var der i år 8 løb, hvor man 
kunne deltage. 
Som sædvanlig er der stor deltagelse i herrer K1, 
og det er et ønske at se en voksende interesse i 
dame K1 samt i særdeleshed i herrer C1. 
Som noget nyt i 2013 blev DanSprint Maraton 
Cup også udskrevet i alle Masterklasserne for K1 
og C1 samt en over-all holdturnering, hvor de 
samme løb som i DMC talte med. Deltagelsen har 
været god, især for herrer  
K1 +35, +40 og +45, hvor der har været rigtig god 
deltagelse, og meget tyder på, at vore ældre 
aktive tager pænt imod ideen med at konkurrere 
på alder i stedet for på bådtype. 

En STOR TAK til Ole Torp, DanSprint som til 
Masterklasserne ydede et ekstraordinært tilskud 
til præmieringen. 
 
 
Pigesamling/Drengesamlingen - med tilbud om 
alternative aktiviteter var der udbudt to 
samlinger for hhv.piger og drenge.  
Drengesamlingen blev afholdt i Skovshoved 
Roklub med 20 aktive deltagere, som alle havde 
et par spændende dage med alternative 
aktiviteter. 
Pigesamlingen måtte vi aflyse grundet for få 
deltagere. 
 
Officialgruppen - der har ikke været afholdt 
møder i arbejdsgruppen, men flere af gruppens 
medlemmer har i årets løb været travlt 
beskæftiget med officialopgaver ved flere 
stævner både nationalt og internationalt. 
Internationalt har vi været repræsenteret ved 2 
World Cup og 1 UVM for sprint samt ved VM i 
Maraton i Danmark. 
Der er lavet diverse optællinger af DM-pokaler, 
DMC resultater og anden statistik. 
Der blev afholdt et holdlederkursus i Holstebro 
med Pagaj som medarrangør. Kurset havde 11 
deltagere, og det er aftalt med klubben at 
afholde officialkursus senere på året. 
Videre blev der afholdt et officialkursus i Lyngby 
Kano Klub. Kurset havde god tilslutning med 12 
særdeles aktive deltagere. 
En stor tak til både Pagaj og Lyngby Kano Klub for 
jeres medvirken til afholdes af disse kurser.  
 
Dommergruppe – kajakpolo 
Dommergruppens arbejde har primært bestået i 
at afholde et teorikursus for at uddanne nye 
dommere samt at lave praktisk evaluering af 
disse ved Danmarksturneringsstævnerne. 10 
personer har været igennem teorikursus og 1 har 
bestået praktisk prøve. Der er desværre i 2013 
været mangel på frivillig arbejdskraft og 
koordinering for at kunne uddanne endnu flere 
dommere, hvilket har været et ønske længe.  
Internationalt har der ikke været muligt at få flere 
danske dommere uddannet på ICF niveau. 
Oversigter over danske dommere kan ses via 
DKFs hjemmeside.   
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Jurygruppen - kajakpolo 
Jurygruppen har ikke haft nogen verserende 
sager i 2013.  
 
 
Turneringsgruppe – Kajakpolo 
Turneringsgruppen har arbejdet meget ihærdigt 
på at forbedre kvaliteten af 
Danmarksturneringsstævnerne, samt på at 
synliggøre programmer, resultater og andre 
relevante informationer herom via internettet. 
Yderligere har turneringsgruppen vedrørende 
Danmarksturneringen udfærdiget en ny struktur, 
hvor der kun spilles over 4 stævnerunder, så 
turneringen allerede afsluttes i medio august. 
Den primære årsag har været et ønske om at 
kunne sende de aktuelle danske mestre videre til 
Champions League (EM for klubhold) samme år 
og ikke køre et år forsinket som tidligere.  

Turneringsgruppen i 2013 bestod af 4 
medlemmer der primært beskæftiger sig med 
Danmarksturneringen med tilknytning til nogle 
yderligere grupper af frivillige der beskæftiger 
med østturneringen (3 personer) og 
vestturneringen (1 person). Gruppen omkring 
østturneringen er blevet godt integreret i løbet af 
2013, hvor vestturneringen ikke er lykkes endnu. 
Begge turneringer forløber fint, dog er 
vestturneringen ikke særlig synlig via DKF, da det 
primært foregår via Facebook.  
 
 
Til slut: TAK til alle som på den ene eller anden 
måde har arbejdet for og med de mange 
aktiviteter i forbindelse med stævner, regattaer, 
polo stævner/turneringer osv. i sæsonen 2013. 
 
 
Lau Larsen 
Motion og Konkurrence.   

 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=KXuU3yxwdGjkvM&tbnid=BKh-hKpQusxrsM:&ved=&url=http://3tataruguinhas.blogspot.com/&ei=6EMPU_m5FOrmywOg-4HIDg&bvm=bv.61965928,d.bGQ&psig=AFQjCNHy07cnl6v3-G3VnBreNcr0DteeNg&ust=1393595728852181
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Klub, Facilitet og Miljø årsberetning 2013 
 
 

Indsatsen under VM 
Indsatsen for miljø og bæredygtighed under VM 
har fyldt rigtig meget på dette område i år.  

I samarbejde med bl.a. Gladsaxe og Lyngby-
Taarbæk kommuner, SportEvent Denmark DIF og 
en god håndfuld frivillige fik gennemført et stort 
og ambitiøst projekt, som også har fået god 
omtale både før og under arrangementet. Vi 
havde især fokus på sortering af affald, 
bespisningen og drikkevand. 

Mange ting fungerede rigtig godt, på andre 
områder kan vi gøre det bedre, ligesom der er 
flere områder, vi gerne vil se nærmere på. Vores 
resultater og erfaringer er samlet sammen i en 
rapport, som vi vil bruge som grundlag for 
kommende arrangementer. Vi vil også sammen 
med DIF og SportEvent Denmark indarbejde dem 
i en fælles guideline for større sportevents.  

Erfaringerne vil vi også formidler ud til vores 
klubber, som kan bruge dem i mindre skala, når 
de arrangerer løb og stævner. Vi kan som forbund 
og som klubber gøre en stor indsats på 
miljøområdet og synliggøre overfor omverdenen, 
at vi både kan og vil. Det er vigtigt, at en indsats 
ikke skal være alt for besværlig at gennemføre og 
fylde for meget i forhold til det sportslige, for så 
vil den ofte blive valgt fra, og vi gør i stedet “som 
vi plejer”. Ved at dele ud af erfaringerne fra VM 
og omsætte dem til nogle praktiske værktøjer (og 
måske suppleret med lidt vejledning) håber vi, at 
miljøindsatsen kan blive en ligeså naturlig del af 
vores arrangementer, som det at sørge for, at der 
er startlister og følgebåde. Det betyder, at vi hver 
gang ved, hvad vi skal gøre og derfor mest skal 
tænke i, om der er noget, vi kan gøre bedre. 

 

 

 

 

Grøn Klub Pris 

 I 2013 uddelte vi for første gang Grøn Klub Pris, 
som vi har sat i verden sammen med DfFR. De to 
forbund uddeler hver deres pris på 10.000 om 
året i tre år. Prisen skal belønne det gode initiativ 
og fortælle den gode historie til resten af vores 
klubber og til det danske samfund.  

Tre klubber var kandidater til prisen hos DKF: 
Viking, Kolding og Hvidovre. Alle tre nominerede 
har gennemført rigtig gode tiltag, og langt hen ad 
vejen har de fokus på mange af de samme ting, 
f.eks. vandbesparelser, sparepærer, isolering og 
energiruder. Hvidovre og Kolding har også fået 
opsat solfangere. 

Valget faldt på Kolding Kajakklub. Det skyldes, at 
de yderligere har nogle tiltag, som kan være til 
inspiration for andre klubber:  

● Årlig affaldsindsamling/oprensning i og 
omkring Kolding Å for cykelvrag og 
andet 

● Brug af åvand til vask af kajakker frem 
for rent postevand 
 

Tillykke til Kolding Kajakklub og tak til de øvrige 
kandidater - både for at melde sig til og for jeres 
gode og inspirerende indsats. Vi er spændte på 
dette års kandidater. 
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Appeludvalgets årsberetning 2013  
 

Jens Evald 

 

Appeludvalget har ikke behandlet nogen sager i 2013. 

 

 

 
Udvalget består af 

Jens Evald, Thomas Gjerlufsen, Torben Hansen, Johannes Bang Pedersen og Per Scales. 
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Økonomi årsberetning 2013 
 
Pia Gulstad  
 
Økonomi årsberetning 

Pia Gulstad 

Den ordinære drift af forbundet endte på et plus på 73 tkr., hvilket er 10t kr. under det budgetterede mål. 
Når så resultatet fra VM13 og World Cup12 indregnes endte DKF med et samlet økonomisk underskud på 
knapt 127 tkr.. Samlet vurderes året alligevel som et virkeligt godt år, hvor sportslige mål, planlagte 
aktiviteters afholdelse og organisatoriske mål er nået.  

 

Hovedårsagen til det negative økonomiske resultat skal findes i et for stort forbrug på elite aktiviteterne, 
svigtende indtægter i forhold til budget på uddannelsesområdet samt et underskud fra afholdelse af VM i 
Maraton (ca 200 tkr.). VM i Maraton endte med mindre indtægt fra deltagergebyr end estimeret, primært 
pga sene frameldinger. Der pågår stadig forhandlinger med Sport Event DK om yderligere VM Maraton 
støtte, og skulle dette falde på plads vil det indgå i 2014 regnskabet.  

Vi vil arbejde for at kommende store arrangementer har bedre underskudsdækning og i samarbejde med 
ICF se på frameldingsregler og vilkår som arrangør. Det store forbrug på elite aktiviteter er primært 
relateret til høje indkvarterings-, rejse- og transportudgifter for træningslejre og konkurrencer, og her 
lægges der fra ledelsens og bestyrelsens side stor vægt på at budgetterne holdes bedre fremover.  
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På kursus- & uddannelses området har der i 2013 både være lavere indtægt og udgift end budgetteret, og 
der arbejdes på et bedre dækningsbidrag i 2014.  Personaleomkostninger og udviklingsprojektet under 
Klub, Facilitet og Miljø blev ikke så dyrt som ventet og trækker dermed regnskabet i positiv retning. De 
samlede forbundsprojekter, herunder udarbejdelse af magasinet, ender 14 tkr.(1%) over budget hvilket er 
et betydeligt bedre resultat end foregående år, og der arbejdes fortsat på stram styring af udgifterne til 
magasinet. På de øvrige aktivitetsområder holdes budgetterne i rimelig grad.  

DIF udviklingsprojekt udløber med udgangen af 2013 og vil derfor fremgå af næste års budget med 0kr. 
Tilbageholdenhed på løn og driftsomkostninger, kombineret med længere udviklingstid af de enkelte 
klubprojekter,har holdt udgiften nede. 

Der har været flot fremgang i antallet af medlemsforeninger efter flere års opsøgende arbejde, og det er 
vældig positivt både i forhold til kommende års kontingent indtægt og til forbundets medlemstal. DKF 
havde med udgangen af 2013 i alt 21.518 medlemmer i 169 klubber. (uofficielle tal)  

 

Udvikling 2012 til 2013 

Eliteområdet er således det enkeltstående område, hvor der på udgiftssiden var den største udvikling i 
forhold til 2012. Der var planlagt en vækst på godt 1,6 mill. Men den blev på knap 2 mill. Den næststørste 
forandring er på ”anden elite”. Dette skyldes at flere aktiviteter i 2013 blev godkendt som en del af TD-
aftalen. Dermed blev de om klassificeret til ”Landshold & Elite” så de 300 tkr. Dækkes ikke over færre 
aktiviteter men over omplacering. Den reelle samlede stigning på alt elitearbejde er således på ca. 1.6 
million kr.  På de øvrige områder er der tale om relativt små udsving fra 2012-2013. 

På Indtægtssiden afspejles denne vækst, idet den største øgning af indtægter findes i midlerne fra Team 
Danmark med en vækst på en lille million. Derudover steg indtægterne fra DIF en smule, mens der var 

0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000

DIF
Løntilskud

Fond
Team Danmark

Kontingent
Deltagerbetaling kurser

Deltagerbetaling akt. Udv
Kommercielle

Øvrige

Budget 13

Realiseret 13

Indtægter 2013 budget vs 
realiseret 



 
 

26 
 

0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 7.000.000

Landshold & Elite

Andens elite

Motion & Konkurrence

Udvikling & Aktivitet

Uddannelse

Klub, Facilitet & Miljø

Forbundsprojekter

Administrationsomkostninger

Personaleomkostninger

MØDER I ALT

Financieringsomkostninger

Realiseret 2012

Realiseret 2013

Realiseret omkostninger 2013 vs 
2012 

tilbagegang i indtægterne fra kursusvirksomheden (ca. 400 tkr.). På `deltagerbetaling elite´ var der knap 
100 tkr`s fremgang som bl.a. skyldes at forbundet afholdt udgifterne til flere polostævner, men 
efterfølgende opkrævede deltagerbetaling. 
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Budget 2014 og fremtid 

Der bliver iværksat besparelser i 2014, således at egenkapitalen genopbygges så hurtigt som muligt 
uden at sætte aktiviteterne over styr.     

På indtægtssiden har vi opnået et øget TD-tilskud, et øget DIF-bloktilskud samt en lille vækst på 
løntilskudssiden. Tilskud til udviklingsprojekt falder jf. tidligere note væk og der er ikke aktuelle planer 
om at anvende de akkumulerede fondsmidler.  

 

Tilsammen betyder det, at hvis man ser på internt genererede midler, (kommercielle, 
deltagerbetalinger, kurser og kontingent), så udgør de i 2014 39%, mens de i 2013 var budgetteret til 
40%. Modsat så udgør tilskud (DIF & TD) 57% i 2014, mod budgetteret 56% i 2013. I 2014 får vi således 
en smule større bidrag udefra til vores aktiviteter end i 2013. Dette afspejler sig bl.a. i at der ikke er 
generelle prisstigninger på aktiviteterne 

 

Fra omgivelserne afventer vi fortsat de varslede forandringer i idrætsorganisationernes støtte, ift. revision 
af spillelovgivningen / fordelingen blandt overskudsmodtagere, der lader vente på sig. Kulturministeriet har 
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endnu ikke afsluttet den analyse, der skal komme med anbefalinger til en evt. reorganisering af idrættens 
organisationer. Begge dele kan få stor betydning, men er uden for det område vi direkte kan påvirke 
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Regnskab 2013 
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Budget 2014  
 

`Realiseret´ i dette budget er hentet fra råbalancen, og er omlagt til at matche de ændringer i grupperinger 
og opstilling som der er i 2014. Det er således kun til orientering på aktivitetsniveau. De præcise og 
reviderede poster i 2013 opstillingen, fremgår af det reviderede regnskab på de foregående sider. 

 

ny 
LS1 

Beskrivelse 
(Budget 2014 3 udgave) 

Budget 
2013 

(aktivitets- 
opstilling) 

Realiseret 
2013 

Budget 
2014 

 
Revideret den 25. februar 2014 

   

 
INDTÆGTER 

   
1010 Klubkontingenter 2.095.000 2.076.576 2.155.000 

1012 LANDSHOLD & ELITE (L & E) 664.198 617.073 703.950 

1014 ANDEN ELITE 0 82.628 0 

1016 MOTION & KONKURRENCE (M & K) 158.600 180.614 142.000 

1018 UDVIKLING & AKTIVITET (U & A) 91.250 121.008 135.650 

1020 KLUB FACILITET & MILJØ (K F & M) 0 9.331 0 

1022 Kurser 1.175.000 799.047 1.175.000 

1024 licenser mm eksterne  345.000 322.640 345.000 

1026 licenser klubber 130.000 120.630 130.000 

1028 Deltagerbetaling årsmøde 68.000 64.022 68.000 

1040 Tilskud DIF - bloktilskud 3.438.755 3.438.756 3.684.798 

1042 Tilskud udviklingskonsulenter 310.000 310.000 310.000 

1044 DIF udviklingsprojekt 375.000 375.000 0 

1046 DIF-tilskud internationalt arbejde & kongres 15.000 29.302 35.000 

1050 Tilskud Team Danmark-satsning 3.457.263 3.494.599 3.812.690 

1052 Tilskud Team Danmark atk. projekt 121.000 121.000 121.000 

1054 Tilskud lokale TD 120.000 120.000 0 

1060 § 45 tilskud fra Kulturministeriet 26.000 23.979 26.000 

1062 Tilskud biblioteksstyrelsen 245.000 277.496 245.000 

1064 Tilskud Sport One 30.000 0 30.000 

1066 Sponsorindtægter 310.000 285.600 310.000 

1068 Annoncesalg 420.000 409.770 420.000 
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Budget 
2013 

(aktivitets- 
opstilling) 

Realiseret 
2013 

Budget 
2014 

1070 Diverse salg 100.000 30.889 50.000 

1072 Løntilskud VM & EPP 132.000 170.670 211.000 

1074 DKF's 80 års jubilæumsfond 30.000 30.000 30.000 

1080 Hensættelser / øvrige 80.000 80.000 0 

1999 INDTÆGTER I ALT 13.937.066 13.590.590 14.140.088 

     

 
UDGIFTER 

   

 
LANDSHOLD & ELITE (L & E) 5.850.209 6.185.625 6.281.927 

3199 ANDEN ELITE 343.000 487.444 243.000 

3399 MOTION & KONKURRENCE (M & K) *1 197.000 159.994 195.500 

3499 UDVIKLING & AKTIVITET (U & A) 197.802 168.423 331.700 

3699 UDDANNELSE (UDD) 1.321.500 1.226.119 1.181.000 

3799 KLUB FACILITET & MILJØ (K F & M) *2 839.500 385.000 481.000 

3899 FORBUNDSPROJEKTER I ALT 1.577.000 1.591.292 1.577.000 

3999 PR / MARKETING I ALT 20.000 4.731 20.000 

4099 ADMIN. OMK. KONTORHOLD I ALT 499.100 480.624 578.000 

4199 LØNNINGER I ALT 2.585.753 2.411.681 2.501.100 

4299 MØDER I ALT 404.000 391.901 410.000 

4349 FINANCIERING I ALT 14.500 29.143 14.500 

4499 UDGIFTER I ALT 13.849.364 13.521.975 13.834.727 

 
Balance 87.702 68.615 305.361 

 
NB Balance for 2013 er før ekstraordinære aktiviteter og finansielle poster. 

 
FÆLLESUDGIFTER 

   
2000 Personlig støtte 683.500 684.754 683.500 

2099 FÆLLESUDGIFTER total 683.500 
  

 
CENTER 

   

 
LØN 

   
2100 Landstræner 406.000 469.917 600.000 

2105 Sportschef 494.914 526.832 494.914 

2110 Landstræner assistent 345.000 345.450 400.000 

2115 Teknisk træner 185.000 100.240 0 
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(aktivitets- 
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Realiseret 
2013 

Budget 
2014 

2120 Træner U16 25.000 40.850 28.000 

[2121] Træner U18 
  

39.000 

[2122] Træner U23 
  

39.000 

2125 Øvrige trænerlønninger 45.000 0 45.000 

3290 Maraton landstrænere 18.000 4.951 18.000 

 
OMKOSTNINGER 

   
2200 Administration 95.000 96.595 164.000 

2205 Telefon /omkostninger landstræner 15.000 24.623 70.000 

[2206] Omkostninger Landstræner assistent 
 

46.222 40.000 

2210 Kørsel/omkostninger sportschef 25.000 51.221 30.000 

2220 Omkostning teknisk træner 80.000 62.670 0 

 
EC DRIFT 

   
2300 Lokaleleje [Værebro] m.m. 36.000 59.826 36.000 

2305 Drift både 10.000 0 10.000 

2310 Bådforsikring 30.000 24.519 30.000 

 
FACILITET 

   
2400 Både 142.000 167.423 80.000 

2405 Trailer [afskrivning] 35.000 20.969 35.000 

2410 Pagajer 22.000 24.433 45.000 

2415 Andet udstyr 60.000 72.435 30.000 

2420 Vedligehold 25.700 15.382 25.700 

2425 Beklædning etc. 150.000 155.896 150.000 

2430 Vægtafgift + forsikring+ rep. + brændstof 55.000 53.775 55.000 

2435 Afskrivning/Afdrag 23.000 23.024 23.000 

 
ØVRIGE TD OMRÅDER 

   
2500 Idrætsmedicinsk Assistance 20.000 897 20.000 

2505 Mental træning 20.000 2.002 20.000 

2510 Uddannelse  15.000 0 15.000 

2520 Forch Tech projekt 50.000 11.452 50.000 

2599 CENTER total 2.477.614 2.401.603 2.592.614 

 
ELITEAKTIVITETER 

   



 
 

50 
 

ny 
LS1 

Beskrivelse 
(Budget 2014 3 udgave) 

Budget 
2013 

(aktivitets- 
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SENIORER 

   
2600 EM sprint Brandenburg 188.240 146.922 171.550 

2605 Sprint lejr, Portugal jan/feb 0 909 0 

2610 World Cup 1 134.570 218.450 158.245 

2612 World Cup 2 112.752 193.685 158.120 

2615 Træningslejr, forår 430.464 548.678 433.250 

2620 VM, Moskva 170.278 230.760 225.422 

2625 VM træningslejr - Pusiano 188.442 229.350 231.800 

3285 EM maraton 50.000 119.827 20.000 

2635 Maraton træningssamling i dk 30.000 1.971 10.000 

2640 Maraton træningslejr 20.000 9.165 20.000 

2699 SENIORER total 1.324.746 1.699.716 1.428.387 

 
JUNIOR/UNGDOM 

   
2700 U18/U23 VM - HUN 159.974 235.182 167.200 

2705 U18/U23 EM - FRA 146.568 268.464 217.432 

2710 Internationale konkurrence Jun, Olympic hope 84.844 43.710 114.744 

2715 Storsamling 45.500 15.111 45.500 
2720 International træningslejr U18/U23 109.363 41.085 91.350 

2725 Vinter bruttoholdslejr. 96.050 121.159 0 

2730 Bruttosamling efterår i DK 31.400 22.750 31.400 

3005 U18/U21 NM 23.950 29437,53 98.600 

3000 U16 NM 21.700 32.437 85.200 

2798 JUNIOR/UNGDOM total 719.349 747.460 851.426 

2799 ELITEAKTIVITETER total 2.044.095 2.447.177 2.279.813 

 
KRAFTCENTRE 

   
2800 Tilskud til lønninger 610.000 635.000 654.000 

2805 Tilskud til uddannelse 20.000 0 50.000 

2810 Møder 15.000 17.091 22.000 

2899 KRAFTCENTRE total 645.000 652.091 726.000 

 
LANDSHOLD & ELITE (L & E) 5.850.209 6.185.625 6.281.927 
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ANDEN ELITE 

   

 
TD Projekter 

   
2900 Styrketræningsfacilitet 120.000 133.858 0 

2902 Afskrivning ny facilitet over 10 år 20.000 10.690 40.000 

2905 Ekstraordinære udgifter OL forberedelse 0 
 

0 

 
TD Projekter total 140.000 144.548 40.000 

 
UNGDOM 

   
3010 International konkurrence U16 (Høst Regatta, sv) 0 

 
0 

3015 Implementering ATK 121.000 122.799 121.000 

3099 UNGDOM total 121.000 122.799 121.000 

 
KAJAKPOLO LANDSHOLD 

   
3100 Trænere og holdledere 58.000 54.780 58.000 

3105 Herrer, A stævner 0 2.467 0 

3110 Herrer B, Stævner 0 2.745 0 

3115 Damer, stævner 0 38.047 0 

3120 EM/VM - herre,  6.000 39.701 6.000 

3125 EM/VM - dame,  6.000 13.055 6.000 

3130 EM/VM - U21  8.000 202 8.000 

3135 Møder landsholdsgruppe 1.000 7.227 1.000 

3140 U18 + U21, stævner 0 0 0 

3145 Samlinger 15 år (u18) 3.000 
 

3.000 

3169 KAJAKPOLO Landshold 82.000 158.223 82.000 

3199 ANDEN ELITE 343.000 487.444 243.000 

     

 
MOTION & KONKURRENCE (M & K) 

   
3200 Møder og transport 3.000 2.082 3.000 

3205 Divisions turnering (ny) 4.000 0 0 

3210 DM ergometer (+ KEM stævne) 15.000 18.169 15.000 

3212 Forbundsudgifter ifm. DM 8.000 702 8.000 

3215 Cph Spring 1.000 1.287 0 

 
Officialgruppen 
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3220 Møder 2.000 1.826 2.000 

3225 ICF dommer - deltagelse 9.000 18.417 9.000 

3226 DM – Sprint 6.000 33.867 6.000 

3227 DM - Maraton 4.000 
 

4.000 

 
NM Maraton 

  
2.000 

 
Tur & Kapkajak 

   
3235 Super Kanojak Motion 0 

 
2.000 

3240 DM K1 + K2 tur 0 
 

2.000 

3245 Drengesamling 3.000 
 

0 

3250 Pigesamling  3.000 
 

0 

 
Stævneudvikling 

   
3255 Youpaddle – adm. + it 7.000 6.000 7.000 

3260 DanSprint Maraton Cup 2.000 9.541 5.000 

3265 Work-Shop - terminsliste 0 
 

3.000 

 
Oceanracing 

   
3270 DM Oceanracing 2.500 1.804 2.500 

 
Surfski Camp I 

  
2.500 

 
Surfski Camp II 

  
2.500 

 
Maraton 

   

 
TURNERINGSGRUPPE kajakpolo 

   
3300 DT 60.000 45.000 60.000 

3305 DT Præmier 5.000 1.189 7.500 

3310 DT Administration 9.000 573 5.000 

3312 Mediedækning DT4 10.000 6.500 12.000 

3315 Møder turneringsgruppe kajakpolo 2.000 96 2.000 

3320 Kampprogram IT DT + Øst/Vestturnering (*) 3.000 0 3.000 

3325 stævnemateriale 10.000 7.167 10.000 

3326 Nordic Championship / meeting 4.000 0 4.000 

3330 Højskoleturnering 3.000 0 3.000 

 
DOMMERGRUPPE kajakpolo 

   
3335 Dommerbeviser/kort/fløjter/t-shirts 3.500 4.500 3.500 
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3340 Dommerprøver + evaluering 9.000 1.276 9.000 

3345 Møder dommergruppe kajakpolo 1.000 
 

1.000 

3346 Dommer / Official uddannelse ICF 8.000 
 

0 

3399 MOTION & KONKURRENCE (M & K) 197.000 159.994 195.500 

     

 
UDVIKLING & AKTIVITET (U & A) 

   
3400 Møder og transport 12.000 1.589 6.000 

 
BØRN OG UNGE 

   
3405 Sommerferieaktiviteter 30.000 33.145 35.000 

3406 PaddleBattle Cup 16.000 15.164 25.000 

3407 PP kickoff [B&U træner saml] 2.000 0 10.000 

3408 Kajaktøzer 1 0 4.000 

3409 Kanoekspedition  0 
 

0 

3410 Kajak, kardio og styrke 4.000 100 4.000 

3411 Paddle Play 0 
 

0 

3412 PaddlePower konceptudvikling 2.000 10.840 2.000 

 
BREDDE - TURKAJAK 

   
3420 Q Camp Fitness 0 

 
0 

3425 Kajakkort 0 
 

0 

 
HAVKAJAK 

   
3430 DM teknik 8.000 7.516 8.000 

3431 Ture - havkajak 1.000 0 0 

3432 Arbejdsgruppemøder havkajak 5.000 6.536 5.000 

3433 Havkajak damecamp 50.800 66.011 50.800 

 
Turarbejdsgruppe(hav+tur) 

  
5.000 

 
FOS & SURF 

   
3440 Surfsymposium 2.000 15.002 15.000 

3441 Surfweekend / Surfsamling 2.000 0 6.000 

3442 Fosskajaksamling 3.500 3.320 3.500 

3443 Surfarbejdsgruppe 3.500 5.833 3.500 

3444 Fos/slalomarbejdsgruppe 2.000 2.500 3.500 



 
 

54 
 

ny 
LS1 

Beskrivelse 
(Budget 2014 3 udgave) 

Budget 
2013 

(aktivitets- 
opstilling) 

Realiseret 
2013 

Budget 
2014 

 
KAJAKPOLO Udvikling 

   
3450 Kørselstilskud v. frivilligt arbejde 0 

 
2.000 

3451 Damecamp - kajakpolo 0 
 

25.400 

3452 Juniorcamp - kajakpolo 15.000 -6.987 20.000 

3453 Låneudstyr - trailer + instruktør kajakpolo 10.000 5.959 10.000 

3454 PR projekt kajakpolo 4.000 0 4.000 

3455 Skoleturnering (efterskoler) kajakpolo 1 0 30.000 

3456 Møder kajakpolo 1.000 524 0 

3457 Polostormøde 0 
 

4.000 

 
KANO Udvikling 

   
3460 Kanoarbejdsgruppe møder 5.000 1.371 5.000 

3461 Kanosamling 4.000 
 

15.000 

 
Kano EPP 4 - kursus + prøve 

  
15.000 

3462 Udvikling af kano EPP 15.000 
 

15.000 

3499 UDVIKLING & AKTIVITET (U & A) 197.802 168.423 331.700 

     

 
UDDANNELSE (UDD) 

   

 
KURSUS DRIFT 

   
3600 Kurser 670.000 650.181 670.000 

3605 Undervisningsmateriel (på kurserne) 25.000 14.064 25.000 

3610 Læreruddannelse 40.000 -3.862 40.000 

3615 Konsulentløn 453.500 453.227 101.000 

 
Kursusadministration 

  
147.000 

3620 Udstyr & litteratur mm 5.000 217 5.000 

3625 Certifikater udvikl + produktion 10.000 9.936 15.000 

 
UDDANNELSE udvikling 

   
3650 Udvikling kursusmateriale 10.000 875 5.000 

3655 Møder mm AG 8.000 0 5.000 

3660 European Padlepass - international 35.000 47.179 35.000 

3665 DKF instruktørsamling  45.000 50.495 52.000 

3675 EPP kajakpolo opstart [udvikling] 5.000 0 5.000 
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3680 Skolesamarbejde (inspirationsdage)  10.000 3.808 0 
3685 [EPP surf fortsæt] 0 

 

5.000 

3695 Workshop EPP- udbydere + klubber 5.000 
 

5.000 

 
Censorsamling DK + Norden (+ Europa) 

  
25.000 

 
Send censorer til benchmark, Slovenien 

  
15.000 

 
Honorarløn til EPP-udvikling 

  
20.000 

 
Censor-kontrolbesøg 

  
6.000 

3699 UDDANNELSE (UDD) 1.321.500 1.226.119 1.181.000 

     

 
KLUB FACILITET & MILJØ (K F & M) 

   
3700 Møder og transport 5.000 3.117 5.000 

3705 Administration 0 
 

0 

3710 Seminar for miljørepræsentanter 20.000 17.620 0 

 
Seminarer for DKF's Friluftsråds repræsentanter 

  
15.000 

3712 Miljøpris 10.000 
 

10.000 

 
Opdatering af Hvor-må-du-ro databasen.  

  
20.000 

 
Blå kyster - overnatning, klubbaseret projekt  

  
10.000 

 

Affaldsindsamling i åer, søer og hav/kyster 27. 
april.  

  
5.000 

 
Udvikling og formidling af strategi for miljøarbejde 

  
4.000 

 
Wikipedia – miljø 

  
10.000 

3735 Branding og salg  5.000 1.408 0 

 
[Bannere, beachflag, etc] 

  
10.000 

 
UDVIKLINGSPROJEKT 

   
3750 løn DIF udviklingsprojekt 408.000 293.682 365.000 

3751 Kørsel 55.000 -18.505 0 

3752 Telefoni og IT 18.000 -2.098 0 

3753 Overhead øvrige + social udg. 38.500 43.074 0 

3754 Etableringsomkostninger ansat 0 171.069 0 

3755 Klubopstart 200.000 -36.966 0 

3756 Støtte 60+ etablering 80.000 57.553 0 

 
60+ AG + materiale 

 
-28.212 7.000 
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Handicap, bredde - workshop 

  
15.000 

 
Handicap, elite - AG 

  
5.000 

3757 Ny hjemmeside 0 
 

0 

3758 Engangsudgifter - info materiale 0 
 

0 

 
Kontingent rabat 0 

 
0 

3769 UDVIKLINGSPROJEKT total 
   

3799 KLUB FACILITET & MILJØ (K F & M) 839.500 501.744 481.000 

     

 
ANDEN DRIFT 

   

     

 
FORBUNDSPROJEKTER 

   
3805 Jubilæumsfond 25.000 0 25.000 

3810 Magasinomkostninger m/moms 1.330.000 1.489.474 1.330.000 

3815 Magasinomkostninger U/moms 160.000 76.912 160.000 

3820 Kalender 12.000 5.906 12.000 

3830 Puljeaktiviteter 50.000 19.000 50.000 

3899 Forbundsprojekter i alt 1.577.000 1.591.292 1.577.000 

     

 
PR 

   
3900 Profilering 0 

 
0 

3905 Layout og nyhedsmagasin 5.000 
 

5.000 

3910 Sponsor/marketing omkostninger 15.000 4.731 15.000 

3999 PR i alt 20.000 4.731 20.000 

     

 
ADMIN. OMK. KONTORHOLD 

   
4000 Husleje 142.100 151.310 172.000 

4005 Forsikringer 7.000 6.386 7.000 

4010 Kollektive forsikringer DIF 60.000 59.587 94.000 

4015 Telefon / Telefax 48.000 47.304 48.000 

4020 Porto 60.000 56.549 60.000 

4025 Kopiering / trykning 12.000 8.839 12.000 



 
 

57 
 

ny 
LS1 

Beskrivelse 
(Budget 2014 3 udgave) 

Budget 
2013 

(aktivitets- 
opstilling) 

Realiseret 
2013 

Budget 
2014 

4030 Kontorartikler 30.000 35.980 30.000 

4035 Teknologi inc. anskaffelser 20.000 9.644 20.000 

4040 Hjemmeside 10.000 7.466 30.000 

4045 Brugerafgifter IT 65.000 40.305 60.000 

4060 Kontingenter - domænegebyrer 15.000 14.977 15.000 

4065 Repræsentation 10.000 29.256 10.000 

4070 Diverse 5.000 280 5.000 

4075 Afskrivninger inventar 15.000 12.743 15.000 

4099 ADMIN.OMK. KONTORHOLD I ALT 499.100 480.624 578.000 

     

 
LØNNINGER 

   
4100 Direktør 620.000 621.607 620.000 

4105 Administrations medarbejder 278.500 287.291 273.600 

4110 Kørselsgodtgørelse 16.000 20.011 16.000 

4115 ATP, AES, AER Barselsfond mm 52.500 22.123 52.500 

4120 Feriepengeforpligtelse 65.000 -39.953 65.000 

4125 Personaleuddannelse 40.000 8.240 40.000 

4130 Personaleomkostninger 55.000 45.652 55.000 

4135 Løn udviklingskonsulent 3 388.983 389.213 311.000 

4140 Kørsel udviklingskonsulent 3 10.000 34.111 20.000 

4145 Løn udviklingskonsulent 2 415.000 397.423 443.000 

4150 Kørsel udviklingskonsulent 2 20.000 5.841 20.000 

4155 Løn Udviklingskonsulent 1 400.270 471.747 350.000 

4160 Løn reguleringer 9.500 0 30.000 

4165 Kørsel udviklings konsulent 1 20.000 23.274 20.000 

4170 Lønkørsel DIF 20.000 18.720 20.000 

4175 Økonomi DIF / honorar opgaver 165.000 106.381 185.000 

4199 LØNNINGER I ALT 2.585.753 2.411.681 2.521.100 

     

 
ADMINISTRATION MØDER 

   
4200 Årsmøde 225.000 187.908 215.000 
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4210 Bestyrelsesmøder 65.000 57.800 65.000 

4215 Bestyrelsens deltagelse i arr. 30.000 40.018 30.000 

4220 FU-møder 30.000 47.672 30.000 

4225 ICF-bestyrelse 5.000 15.619 15.000 

4230 ICF-marathon 3.000 2.388 3.000 

4235 Kongresser ICF/ECA 14.000 11.033 20.000 

4240 Nordisk møde 7.000 4.465 7.000 

4250 Hensættelse OL 2016 25.000 25.000 25.000 

4299 MØDER I ALT 404.000 391.901 410.000 

     

 
FINANCIERING 

   
4300 Kassekredit -2.500 -1.407 -2.500 

4305 Brugeromkostninger 17.000 30.549 17.000 

4349 FINANCIERING I ALT 14.500 29.143 14.500 

4399 ANDEN DRIFT 
   4998 UDGIFTER I ALT 13.849.364 13.517.623 13.834.727 

*1 I 2013 er nogle ungdomsaktiviteter lagt under TD budgettet, det er ikke slået igennem i regnskabsopstillingen 

*2 Hertil kommer hensættelse fra 2012 
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Kontingent gældende for 2015  
 
 

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent i 2015. 
 

Klubkontingent 1000 kr. 
Medlemskontingent  100 kr. 

 
 
Nye klubber betaler ikke kontingent i indmeldelsesåret og det efterfølgende år. Mindre klubber får 
rabat efter nedenstående tabel. 
 
 
Kontingentsatser reduceres procentvis for de mindste klubber, således at klubber fra 0-10 
medlemmer ikke betaler kontingent; klubber fra 11-20 medlemmer betaler kun 20% af et normalt 
kontingent osv., jf. tabellen herunder: 
 

Antal 
medl.  

Klub-
kontingent 

Medlems-
kontingent 

Klub-
kontingent 
DKK 

Medlems-
kontingent DKK Total DKK 

0-10 0% 0% 0 0 0 
11-20 20% 20% 200 400 600 
21-30 40% 40% 400 1200 1600 
31-40 60% 60% 600 2400 3000 
41-50 80% 80% 800 4000 4800 
51-60 100% 100% 1000 6000 7000 
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https://www.google.com/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_8G8MbT_Bhxo/Swfq8KOrOxI/AAAAAAAAAHo/zRrIUsgaRwQ/s1600/at%2Bl%C3%A5ne%2Bpenge%2Btil.jpg&imgrefurl=http://gratis-hjaelp.blogspot.com/2009/11/at-lane-penge-til.html&docid=Q3cltg22qVDDJM&tbnid=H5g2b3nsMeJg-M:&w=640&h=427&ei=Ey4PU9iBJaTSywOrj4Eo&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
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Indkomne forslag 
 
 
 

# 

 

Eksisterende lovtekst 

 

Forslag til ny tekst 

 

Begrundelse 

 

1 

 

Nationale fælles 
kaproningsbestemmelser for 
sprint og maraton 

 

 

Nationale fælles konkurrencebestemmelser 

 

Lovforslag fremsat af 
bestyrelsen. 

 

Afsnit omdøbes, idet 
disse bestemmelser 
vedrører alle 
discipliner. 

 

 

2 

 

Nationale fælles 
kaproningsbestemmelser for 
sprint og maraton 

5. Danmarksmesterskaber 

 

Indsættes som nyt punkt: 

 

Discipliner 

DKF skal udskriver og afholde 
Danmarksmesterskaber i følgende discipliner: 

● Sprint  
● Maraton  
● Ergometer 
● Kajakpolo 

 

Ovenstående mesterskaber afvikles efter 
DKF´s gældende bestemmelse for 
Danmarksmesterskaber. 

 

Fastsættelse af startgebyrer og afgifter til DKF 
fastsættes af DKF´s bestyrelse i forbindelse 
med vedtagelse af budgettet. 

 

Lovforslag fremsat af 
bestyrelsen. 

Afsnit omskrives, idet 
disse bestemmelser 
vedrører alle 
discipliner. 
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Derudover kan bestyrelsen beslutte at 
udskrive og afholde Danmarksmesterskaber i 
udviklingsdiscipliner. Der kan f.eks. være tale 
om: 

● DM Oceanracing – for Surfski og 
Havkajak – K1 

● DM Maraton for turbåde K1 og K2 
● DM Sprint for Masters  
● DM Havkajak teknik/rul 

 

Der skal i videst muligt omfang udskrives 
konkurrencer for  

● begge køn 
● flere aldersklasser (ungdom og 

master) 
 

Ovenstående mesterskaber afvikles efter 
DKF/ICF`s gældende bestemmelser herfor og 
kan afvikles som selvstændige arrangementer 
eller i forbindelse med et andet nationalt 
stævne. 

 

Forudsætningen for oprettelse af DM i en 
udviklingsdisciplin er, at: 

● disciplinen er lødig, beslægtet med 
kano og kajak og ikke formelt 
organiseret i et andet DIF 
specialforbund.  

● konkurrencekonceptet er afprøvet 
tidligere. 

● regelsættet er nedskrevet på dansk 
herunder 

○ Kompetenceforhold omkring 
dommere /officials er fastlagt 

○ Tekniske forhold omkring 
både og udstyr er fastlagt 
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DKF bestyrelse kan vedtage, at 
Danmarksmesterskaber i udviklingsdiscipliner 
afvikles som åbne mesterskaber – efter 
godkendelse. 

 

# 

 

Eksisterende lovtekst 

 

Forslag til ny tekst 

 

Begrundelse 

 

3 

 

Punktet står i DKFs 
Forretningsgang 

7b. Ansøgning om 
maraton DM 
arrangementer 

 

Alle klubber, kredse og øvrige 
udvalg under DKF kan ansøge 
om tildeling af arrangementet. 

Ansøgningsfristen er den 1. 
august, og ansøgningen 
fremsendes til DKFs kontor og 
stiles til DKFs bestyrelse. 
Ansøgningen skal som 
minimum indeholde følgende 
oplysninger: 

 Stævnets adresse med 
telefon/fax nr. 

 Angivelse af navne på 
foreløbig stævneledelse. 

 Dato for afholdelse med 
angivelse af alternativ dato. 

 Dato for sidste 
anmeldelsesfrist. 

 Kort beskrivelse af banen og 
banens karakter, længde og 
overbæringer m.v. 

 Beskrivelse af alternativ(e) 
bane(r). 

 Foreløbig tidsplan for 
stævnets afvikling og 
eventuelt med angivelse af  

 

Indsættes som nyt punkt i: 

Nationale fælles kaproningsbestemmelser for 
sprint og maraton 

5. Danmarksmesterskaber 

 

Ansøgning om DM arrangementer 

Alle klubber og arbejdsgrupper under DKF kan 
ansøge om tildeling af arrangementer. 

Ansøgningsfristen er den 1. august, og 
ansøgningen fremsendes til DKFs kontor. 
Ansøgningen skal som minimum indeholde 
følgende oplysninger: 

● Stævnets adresse med telefon/e-mail. 
● Angivelse af navne på foreløbig 

stævneledelse. 
● Dato for afholdelse med angivelse af 

alternativ dato. 
● Dato for sidste anmeldelsesfrist. 
● Kort beskrivelse af baneforhold. For 

konkurrencer uden fast banekrav 
desuden banens karakter, længde og 
overbæringer m.v. samt beskrivelse af 
alternativ(e) bane(r). 

● Foreløbig tidsplan for stævnets 
afvikling og eventuelt med angivelse 
af øvrige arrangementer under 
stævnet.  

● Eventuelt vedlægges diverse kort over 
banerne/stævneområde. 

 

 

Lovforslag fremsat af 
bestyrelsen. 

Afsnit omskrives, idet 
disse bestemmelser 
vedrører alle 
discipliner. 
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 øvrige arrangementer under 

stævnet. 
 

Eventuelt vedlægges diverse 
kort over banerne. 

Samtidig med ansøgningen 
som DM-arrangør vedkender 
klubben/arrangøren sig: 

  
 DKFs rettigheder for 

markedsføring af forbundets 
eventuelle sponsorer under 
DM-arrangementet. 

 Klubbens/arrangørens 
forpligtelser overfor DKF/KU, 
jf. DKFs Love og bestemmelser 
herfor samt øvrige 
bestemmelser vedtaget af 
DKFs bestyrelse i 
forretningsgang for DM-
ansøgninger. 
 

Det forventes, at der i den 
arrangerende organisation er 
mindst en person, der 
opfylder kravet til et DKF-
officialcertifikat. 

 

DKF/KU har minimum en plads 
i organisationskomiteen som 
rådgiver og til sikring af, at det 
tekniske arrangement opfylder 
de til enhver tid gældende 
regler, jf. DKFs bestemmelser 
herfor. DKF tilbyder 
uddannelse af officials til det 
enkelte arrangement. 

 

 

Samtidig med ansøgningen som DM-arrangør, 
accepterer klubben/arrangøren: 

● DKFs rettigheder til markedsføring af 
forbundets sponsorer under DM-
arrangementet. 

● Klubbens/arrangørens forpligtelser 
overfor DKF, som de fremgår af DKFs 
Love og bestemmelser.  

● Øvrige bestemmelser vedtaget af 
DKFs bestyrelse i forretningsgang 
omkring DM-ansøgninger.  

● Specifik samarbejdsaftale mellem DKF 
og DM arrangør. 

● At ansøgeren i sin organisation har 
mindst en person, der er i besiddelse 
af relevant DKF-
officialcertifikat/dommer uddannelse. 

● DKF har minimum en plads i 
organisationskomiteen som rådgiver 
og til sikring af, at det tekniske 
arrangement opfylder de til enhver tid 
gældende regler, jf. DKFs 
bestemmelser herfor.  

 

DKF tilbyder uddannelse af officials til det 
enkelte arrangement. 

DKF udpeger/godkender stævnets 
Chef/overdommer samt starter(e), 
sikkerhedsrepræsentant eller tilsvarende ift 
den enkelte disciplin. 

Sikkerhedsrepræsentantens opgave er, 
tilpasset den enkelte disciplin, at inspicere 
banen på stævnedagene og sikre, at 
overbæringer, vendepunkter m.v. er nøje 
afmærket, samt at vurdere om den 
almindelige sikkerhed så som følgebåde, 
radiokommunikation m.m. er tilstrækkelig til, 
at løbet kan startes, eller om det skal 
udsættes, omlægges eller aflyses. 
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DKF/KU udpeger/godkender 
stævnets overdommer og 
sikkerhedsrepræsentant. 

Sikkerhedsrepræsentantens 
opgave er at inspicere banen 
på stævnedagene og sikre, at 
overbæringer, vendepunkter 
m.v. er nøje afmærket, samt 
at vurdere om den almindelige 
sikkerhed så som følgebåde, 
radiokommunikation m.m. er 
tilstrækkelig til, at løbet kan 
startes, eller om det skal 
udsættes, omlægges eller i 
værste fald aflyses. 

 

Til DM-stævnets 
holdledermøde skal der 
udarbejdes dagsorden. 
Dagsordenens punkter 
varetages af: 

 Overdommeren: Punkter vedr. 
stævnets formelle/lovmæssige 
del. 

 Stævnelederen: Punkter vedr. 
den praktiske del. 
 

Adgang til holdledermødet har 
kun een holdleder pr. tilmeldt 
klub, som er udstyret med 
gyldigt holdlederkort eller er 
anført på klubbens 
anmeldelsesblanket. 

 

Der tilbydes arrangørerne 
blanketter til brug under 
stævnet - bl.a. for ændring i 

 

Til DM-stævnets holdledermøde/instruktion 
o.l. skal der udarbejdes dagsorden. 
Dagsordenens punkter varetages af: 

● Chef/Overdommeren, eller 
tilsvarende i forhold til den specifikke 
disciplin: Punkter vedr. stævnets 
formelle/lovmæssige del. 

● Stævnelederen eller tilsvarende i 
forhold til den specifikke disciplin: 
Punkter vedr. den praktiske del. 

 

Adgang til holdledermødet/instruktionen har 
kun een holdleder/repræssentan pr. tilmeldt 
klub, som er udpeget af klubben. 

 

Der tilbydes arrangørerne blanketter til brug 
under stævnet - bl.a. for ændring i 
anmeldelse, protester, diskvalifikation m.m. 

 

Planer for ceremonier ved 
præmieoverrækkelser udarbejdes og 
forelægges DKF repæsentant i 
organisationskommiteen. Medlemmer af DKFs 
bestyrelse vil som i videst mulig udstrækning 
deltage i medaljeoverrækkelsen. 
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anmeldelse, protester, 
diskvalifikation m.m. 

 

Planer for ceremonier ved 
præmieoverrækkelser 
udarbejdes og forelægges 
DKF/KU. Medlemmer af DKFs 
bestyrelse vil som hovedregel 
være deltagere i 
medaljeoverrækkelsen 

 

 

# 

 

Eksisterende lovtekst 

 

Forslag til ny tekst 

 

Begrundelse 

 

4 

 

Nationale fælles 
kaproningsbestemmelser for 
sprint og maraton 

5. Danmarksmesterskaber 

b. Arrangement 

... 

Efteranmeldelse tillades 
senest på holdledermødet 
mod betaling af et ekstra 
startgebyr i den pågældende 
klasse. 

... 

 

Teksten ændres til: 

 

... 

Efteranmeldelse tillades senest på 
holdledermødet – dog kun i de oprettede løb, 
og hvor der er plads – mod betaling af ekstra 
startgebyr i den pågældende klasse. 

... 

 

 

Lovforslag fremsat af 
bestyrelsen. 

Hensigten er at 
undgå fuldstændig 
omskrivning af 
løbsprogram pga. 
efteranmeldelser. 

 

 

5 Matchfixing Nyt punkt under  

Nationale fælles kaproningsbestemmelser for 
sprint og maraton 

1. Almindelige bestemmelser 

 

Lovforslag fremsat af 
bestyrelsen. 

 

Den 4. maj 2013, på 
årsmødet i Danmarks 
Idrætsforbund (DIF), 
vedtog 
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Matchfixing 

Alle, der er medlem af, deltager i en 
idrætsaktivitet under, eller som på anden 
måde repræsenterer DKF eller en klub, der er 
medlem af DKF, er underlagt Danmarks 
Idrætsforbunds regler mod matchfixing og 
tilsvarende uetisk adfærd. 

 

repræsentantskabet 
at indføre fælles 
regler for DIF-
idrætten mod 
matchfixing og 
tilsvarende uetisk 
adfærd. 

 

 

 

# 

 

Eksisterende lovtekst 

 

Forslag til ny tekst 

 

Begrundelse 

 

6 

 

Sikkerhedsbestemmelser 

§1 

Alle klubber tilsluttet DKF skal 
orientere nye medlemmer om 
risikoen ved at ro kano og 
kajak, hvis man har en 
sygdom, der kan medføre 
lammelser eller 
bevidsthedstab. Medlemmet 
bør derfor i samråd med egen 
læge afklare, om det er 
forsvarligt at færdes i kano 
eller kajak. Det er derefter 
medlemmets egen endelige 
beslutning, om det er 
forsvarligt at ro kano eller 
kajak. 

(I forslag §2, 3 og 4) 

§2 

Alle klubber tilsluttet DKF skal 
have udarbejdet et sæt 
sikkerhedsbestemmelser, som 

 

Sikkerhedsbestemmelser 

 

§1 Formål og gyldighed 

Formålet med disse bestemmelser er at styrke 
sikkerheden ved kano- og kajakroning ved 

● dels at fastlægge de fælles 
sikkerhedsbestemmelser for 
aktiviteter i Dansk Kano og Kajak 
Forbund (DKF) og i de tilsluttede 
klubber, 

● dels at give retningslinjer for de 
supplerende sikkerhedsbestemmelser, 
som klubberne udarbejder. 

 

DKFs sikkerhedsbestemmelser gælder al kano- 
og kajakroning, der foregår i regi af DKF og de 
tilsluttede klubber. Bestemmelserne gælder 
både klubbernes medlemmer og deres 
gæster. 

Disse regler kan fraviges under løb, stævner 
og andre arrangementer, som er omfattet af 
en sikkerhedsforskrift, der er godkendt af 
DKF's bestyrelse. 

 

 

Lovforslag fremsat af 
bestyrelsen. 

 

Efter et grundigt 
arbejde kan vi nu 
præsentere et nyt 
regelsæt, som 
præciserer nogle af 
de elementer, der 
har været i fokus de 
seneste år. 
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minimum indeholder: 

 

● Reglement for roning i 
lokalt farvand. 

● Langtursreglement. 
● Sommer- og 

vinterroningsbestemmelse
r. 
(I forslag §2) 

 

§3 

Alle kanoer og kajakker samt 
tilhørende materiel skal være 
godkendt af klubbernes 
bestyrelse samt være mærket 
med klubbens navn, stander 
eller kendingsmærke, således 
at en båd til enhver tid kan 
identificeres. 

(I forslag §3, sidste punkt) 

 

§4 

Alle klubber under DKF skal 
have udarbejdet retningslinier 
for frigivelse (roning uden 
ledsagelse). Som minimum 
skal gælde: 

● Den aktive roer er fyldt 12 
år. 

● Den aktive roer kan 
svømme mindst 600 m. 

● Den aktive roer kan ved 
kæntring bjærge sig selv i 
land. 

● Den aktive roer har som 
minimum kendskab til 
reglerne “Lov og ret på 
vandet” beskrevet i hæftet 
fra Søsportens 

 

§2 Klubbernes sikkerhedsbestemmelser 

Alle klubber tilsluttet DKF skal have 
sikkerhedsbestemmelser, der dækker al kano- 
og kajakroning i klubben. Disse bestemmelser 
skal for alle klubbens bådtyper beskrive: 

● generelle bestemmelser for sikkerhed 
ved roning: 

○ i klubbens daglige rovand 
○ i andre farvande end det 

daglige rovand, bortset fra på 
åbent vand 

○ på åbent vand, det vil sige, 
hvor roeren er ud over 
svømmeafstand fra land 

● særlige bestemmelser for sikkerhed 
ved roning: 

○ under instruktion 
○ i vinterhalvåret 
○ i mørke 
○ i områder med væsentlig 

erhvervstrafik 
○ med personer, der ikke er 

frigivet 
○ med børn og unge 
○ med personer med handicap 

eller sygdomme, som kan 
påvirke evnen til at færdes 
sikkert i kano og kajak. 

○ med gæster 
● kravene for at blive frigivet til at ro 

alene, hvor det som minimum gælder, 
at roeren: 

○ er fyldt 14 år  
○ kan svømme mindst 600 m 
○ i tilfælde af kæntring kan 

bjærge sig selv i land 
○ har kendskab til lovgivning og 

lokale forskrifter omkring 
færdsel på vandet. 

 

§3 Klubbernes øvrige sikkerhedsmæssige 
forpligtelser 
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Sikkerhedsråd. 
● Ikke frigivne roere har  

 
pligt til at bære svømme- 
eller redningsvest hele 
året. 
(I forslag §2 og 4) 

 

§5 

Børn skal indtil det fyldte 12 år 
være i stand til at svømme 
mindst 350 m. Ved deltagelse i 
løb i U14 klassen dog mindst 
600 m. Børn skal altid være i 
følge med voksne. Indtil man 
er U14 roer, skal man være 
iført svømme- eller 
redningsvest hele året. 

(I forslag §1 og 5) 

 

§6 

Alle fartøjer skal medføre en 
CE-mærket (typegodkendt) 
svømme- eller redningsvest 
pr. ombordværende. 

(I forslag §4) 

 

§7 

I perioden 1. oktober til 1. maj 
er det obligatorisk at være 
iført svømme- eller 
redningsvest. 

(I forslag §4) 

 

 

Det påhviler klubbens bestyrelse at organisere 
sikkerhedsarbejdet i klubben. 

 

Alle klubber skal orientere nye medlemmer 
om både forbundets og klubbens 
sikkerheds-bestemmelser og om de risici, der 
kan være ved at ro kano og kajak. Klubben skal 
løbende oplyse alle medlemmer om 
nødvendigheden af at vedligeholde de 
sikkerhedsmæssige færdigheder. 

 

Klubben skal sikre, at alle kanoer, kajakker og 
alt sikkerhedsudstyr, der bruges i klubregi, 
dels er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand, 
dels er mærket, så de i tilfælde af havari nemt 
kan identificeres. Dette gælder også private 
både, der er hjemmehørende i klubbens 
faciliteter. 

 

§4 Medlemmernes personlige sikkerhed 

Den frigivne roer har ansvaret for sikkerheden 
ved roningen, herunder at vedkommendes 
færdigheder og udstyr sikkerhedsmæssigt 
svarer til de forhold, under hvilke roningen 
foregår. 

 

Den frigivne roer har ansvaret for at 
vedligeholde egne sikkerhedsmæssige 
færdigheder. 

 

Medlemmer, der har eller får en sygdom, som 
kan medføre lammelser eller bevidsthedstab, 
skal orientere klubbens bestyrelse herom. 
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§8 

Når der ved kaproning er 
mindst én motorbåd, som 
følger løbet, kan der ses bort 
fra § 6. 

(I forslag udgået, 
sikkerhedsforeskrifter i den 
nye §1) 

 

Alle roere skal medbringe en CE-mærket 
(typegodkendt) svømme- eller redningsvest. 
Vesten skal bæres af: 

● børn og unge under 14 år hele året 
● kke-frigivne roere hele året 
● alle roere i vinterhalvåret, det vil sige 

fra 1. oktober til og med 30. april. 
 

§5 Særlige forhold for børn og unge 

For børn og unge under 14 år gælder, at de: 

● skal være i stand til at svømme mindst 
350 m 

● altid skal ro sammen med frigivne 
voksne over 18 år. 
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DKF´s personale 
 

LEDELSE: 
 

ADMINISTRATION: 

            

Direktør  
Christian Jacobsen. 
Tlf.: 4326 2099 
christian.jacobsen@kano-kajak.dk 
Forbundets daglige ledelse, økonomi, 
personale, internationale opgaver, 
bestyrelsesarbejde, årsmøde, 
sponsorprojekter, DIF-samarbejde, 
udviklingsprojekter, Magasinet Kano & 
Kajak, Årsmagasinet, Samarbejde 
Søfartsstyrelse, og ad hoc opgaver. 

 

Sekretær 
Lisa Weidich. 
Tlf.: 4326 2086 
lisa.weidich@kano-kajak.dk 
Telefon, post og mail på sekretariatet, 
kursusadministration, nyhedsmail, 
vedligeholdelse af kontaktoplysninger, 
diverse registreringer. Sekretær for Euro 
Paddle Pass Core group, sekretær for 
direktøren, administrativ aflastning af 
eliteteamet og div. ad hoc opgaver. 
 

  
  

 

Sekretær  
Fátima Gago  
Tlf.: 4326 2086 
fatima.gago@kano-kajak.dk 
Betjening af sekretariatet 
 
 

 
PROJEKT – OG UDVIKLINGSTEAM: 
Opgaver i projekt- og udviklingsteamet 
Klub: Klubbesøg, vejledning og rådgivning, klubopstart, hjælp til nye klubber, etablering af klubhuse,miljøsager, miljøseminar. 
Uddannelse: Instruktøruddannelse, EPP uddannelse, inter- nationalt EPP samarbejde, EPP, skolesamarbejde, EPP for private udbydere, 
instruktørdag. 
Børn og unge: PaddleBattle Cup, PaddlePower, PaddlePlay, udlån af børnekajakpakke og kajakpolo, lånepakker, sommer- skoler, 
skoleturneringer, andre børne- og ungeaktiviteter. voksen: Tur/kap  
udvikling, Q camp, kajakpolo turneringer, støt brysterne, ture og havkajakaktiviteter, motion og konkurrence, havkajak DM. 
Organisation: Kommunikation, temadag, sikkerhed, support til arbejdsgrupper / tovholder for arbejdsgrupperne: 60+,handicap, kano, 
sikkerhed, surf, oceanrace. 
 

 

Teamleder & udviklingskonsulent 
Malene Hjorth. 
Tlf.: 4326 2085 
malene.hjorth@kano-kajak.dk 

 

Udviklingskonsulent 
Irené Lauridsen 
Tlf.: 4326 2093 
irené.lauridsen@kano-kajak.dk 
 

    

 

Konsulent  
Lisbet Praëm. 
Tlf.: 4326 2087 
lisbet.praem@kano-kajak.dk 
 

 

Udviklingskonsulent 
Michael Anthonius Jakobson. 
Tlf.: 2727 1304 
michael.jakobson@kano-kajak.dk 
Michael er på orlov til 1. august 2014. 

 

mailto:irené.lauridsen@kano-kajak.dk
mailto:lisbet.praem@kano-kajak.dk
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ELITETEAM: 

 

Teamleder & sportschef 
Bo Vestergaard. 
Tlf.: 2277 1691 
bo.vestergaard@kano-kajak.dk 
Ledelse og administration af 
elitearbejdet i DKF, sprintlandshold, 
maratonlandshold, kajakpololandshold, 
samarbejde med kraftcentre, 
samarbejde med Team Danmark, 
sponsorsamarbejde på eliteområdet. 

 

Landstræner  
Zoltan Bako 
Tlf.: 2630 0514 
zoltan.bako@kano-kajak.dk  
Drift af elitecenteret og træning af de 
dertil knyttede roere. Iagttagelse af 
potentielle landsholdsroere. Udtagelse 
af sprintlandshold senior. Træner til 
internationale seniorstævner. Kontakt 
med Team Danmark og Anti Doping 
Danmark. 
 

    

 

Assisterende landstræner 
John Svendsen 
Tlf.: 6024 3680 
John.svendsen@kano-kajak.dk 
Bistå landstræneren på Elitecenteret. 
Samarbejde med Superkraftcentre og 
Kraftcentre om træningslejre og 
landsholdsdeltagelse i World Cups og 
U23/U18  EM og U18 VM, UNM og 
andre ungdomskonkurrencer. 
Talentspejder. Arbejde for anvendelse 
af ATK. 

 
 

ATK-konsulent  
Martin Rosenkilde. 
Tlf.: 2533 1357 
martin.rosenkilde@kano-kajak.dk 
Ansat i projekt 2012-2015 i samarbejde 
med Team Danmark til at implementere 
“Aldersrelateret Trænings Koncept” i DKF. 
Der fokuseres på at give DKF’s klubber 
udvidede kompetencer 
til udvikling af talenter, Klubbesøg og 
vejledning. 
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DKF´s Årsmøde 2014 afholdes på: 
Idrættens Hus 

Brøndby Stadion 20 
2605 Brøndby 

Telefon 43 26 26 26 
receptionen@dif.dk 

 

 

Kørselsvejledning: 
Fra København: Følg Roskildevej, hvor der mellem Rødovre og Glostrup drejes til venstre ved den store 
Shell tank ad Brøndbyvestervej, dernæst til højre ad Højstens Boulevard, til højre på Park Allé, til venstre ad 
Brøndbyvester Boulevard og første lyskryds igen til venstre. 
Fra København kan man ligeledes følge motorvej 21Ø, tage frakørsel 1 (Hvidovre/Rødovre), derefter til 
højre på Avedøre Havnevej, til venstre ad Park Alle og til venstre ad Brøndbyvester Boulevard og igen første 
lyskryds til venstre. 
Fra nordlige København følges ringvej 3 (O3) mod Glostrup/Ishøj, til venstre ad Park Alle, til højre ad 
Brøndbyvester Boulevard, og igen til venstre i første lyskryds. 
Fra lufthavnen følges E20 til frakørsel 25, til højre ad Ring 3, til højre ad Sydgårdsvej, til venstre ad 
Brøndbyvester Boulevard og igen første lyskryds til højre. 
Fra øvrige Sjælland følges E21Ø i retning mod København V, frakørsel 2 (Brøndbyvester / Glostrup), lige 
over O3 ad Sydgårdsvej, til venstre ad Brøndbyvester Boulevard og første kryds til højre. 
  
Offentlig transport: 
S-tog til Glostrup eller Brøndby Strand Station, hvor der skiftes til bus 500S, holdeplads Brøndby Hallen.  

mailto:receptionen@dif.dk
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