
Kort om Per Hansen, Nyborg, 
i forbindelse med mit kandidatur til Næstformand. 

 
Er vild med alt der kan roes fremad på vandet, både på det stille vand, såvel det vilde vand. 
Fik startet på kajaksport i en moden alder, og har nået at arbejde med egenfærdigheder til 
IPP4 niveau, samt undervisning på Instruktør 3 niveau, i både havkajak og surfski. 
I Nyborg kajakklub er det blevet til undervisning af børn & unge, kajakskoler, undervisning af 
klubbens instruktørkorps, samt turleder på klubture i Danmark og norden. Derudover 
afvikling af en lang række kurser /censorater, samt deltaget og deltager fortsat i at udvikle 
sidste nye skud af bådtyper - Surfski. 
Dette har bragt mig viden om både bredde og elite, og dermed erfaring om hvor vigtigt det at 
DKF kan favne bredde og elite, ikke kun i medlemsskaren, men også i bådtyper. Fremtidens 
miljøer for kajakroning vil helt sikkert byde på en hastig udvikling i bådtyper og hvordan og 
hvor de anvendes. Dette skal DKF kunne favne på alle niveauer for at kunne fortsætte den 
spændende kurs med udvikling og mål. 
For at kunne holde den flotte kurs, er der brug en stor frivillig indsats fra klubberne. Derfor er 
kommunikation i DKF en af de hjørnesten DKF skal funderes på, for at både bredde, elite, 
og ikke mindst nye roere kan se deres kurs i DKF. 
Så hvorfor vælge mig til næstformand? 
Som nyslået pensionist har jeg i en alder af kun 65, nu masser tid og energi til at gøre en 
indsats for DKF. 
Fra mit lange erhvervsliv, har jeg en stor organisatorisk erfaring, med at udvikle strategier og 
koncepter, både i private og offentlige virksomheder. Kommunikation, forhandlingsevne samt 
evnen til teamsamarbejde har været vigtige færdigheder for at jeg har opnået de satte mål. 
Min erfaring i DKF fra klubregi og uddannelse samt udvikling giver et rigtig godt afsæt, til at 
forstå og arbejde for både bredde og elite som næstformand i DKF. 
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