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Nyhedsbrev DGI Kano & Kajak 
 

Januar 2017 
 
  
Brugerundersøgelse 

DGI Kano & Kajak udsendte i oktober en bru-
gerundersøgelse til alle DGI havkajakinstruk-
tører 1 og 2.  
 
Vi har fået svar fra 91 personer ud af 170 
mulige, dvs. en svarprocent på 54 %. Det vil 
vi i kompetencegruppen kvittere for.  
 
Jeres svar har givet anledning til refleksion og 
debat. Ligesom det har resulteret i forskellige 
tiltag. 
 
 
Nyhedsbrev 

Som noget ny vælger DGI Kano & Kajak at 
udsende to nyhedsbreve om året til instruk-
tørnetværket.  
 
 
Recertificering 

Som en konsekvens af vores brugerundersø-
gelse og de forholdsvis små hold til vores re-
certiceringskurser, så har vi besluttet at æn-
dre på strukturen gældende fra 1. januar 
2018.  
 
Er du påbegyndt en højere uddannelse, så gi-
ver det ikke længere mulighed for forlæn-
gelse i forhold til udløbet på det færdiggjorte 
niveau. 
 
Havkajakinstruktør 1 
En nyuddannet instruktør på dette niveau har 
en gyldighedsperiode på 5 år. Dernæst er det 
recertificering på én dag á 8 timer. Du skal 
også deltage i et recertificeringsniveau, 
selvom du er påbegyndt et højere niveau. 
 
Havkajakinstruktør 2 
En nyuddannet instruktør på dette niveau har 
en gyldighedsperiode på 5 år. Dernæst er det 
recertificering på to dage på i alt 16 timer. Du 
skal også deltage i et recertificeringsniveau, 
selvom du er påbegyndt et højere niveau. 

Havkajakvejleder 
En nyuddannet instruktør på dette niveau har 
en gyldighedsperiode på 5 år. Dernæst er det 
recertificering på en weekend fredag – søn-
dag på 20 timer. 
 
Overgangsordning 
Alle instruktører, som er forfaldne eller forfal-
der i 2018, bliver indbudt til en recertificering 
i løbet af 2018 ud fra de nye retningslinjer. 
 
Der kommer et bredt udbud af recertificerin-
ger. De involverede får en indbydelse direkte. 
 
 

Undervisersamling 

Vi udbyder to undervisersamlinger i foråret 
2018 kl. 09.00 – 16.30 – et i øst- og et i 
vest-Danmark. Det bliver muligt at komme 
fra fredag ved tilkøb. Der bliver sendt særskilt 
invitation ud. 
 
Øst: Næstved den 7. april 2018.  
Vest: Snaptun den 28. april 2018.  
 
Kompetencegruppen anbefaler deltagelse til 
undervisersamlingen. 
 
Vejledersamling 

Der bliver afviklet en vejledersamling for ud-
dannede vejledere til efteråret. Der bliver 
sendt særskilt invitation ud. 
 
Vejledermoduler 

Der bliver udbudt Navigation II samt Sikker-
hed II i 2018. Der bliver sendt særskilt invita-
tion ud. 
 
 

Træn selv 

Find gode øvelser og videoer til din træning. 
dgi.dk/kano-og-kajak/kano-og-kajak/traen-
selv  

Find arrangementsdatoer side 2 og sæt dem i kalenderen. 



 
 

Side 2 

Førstehjælpsbeviser 
DGI holder ikke længere øje med jeres før-
stehjælpsbeviser. Bliver I hyret som undervi-
ser, skal I altid sende en kopi af gyldigt før-
stehjælpsbevis retur med en kontrakt. 
 
Trænerguiden 

Som noget nyt har DGI Kano & Kajak gået i 
gang med at etablere en trænerguide.  
 
Du finder den under området ”For dig som in-
struktør”. Trænerguiden overtager funktionen 
for vores eksterne kajakside og bliver ajour-
ført løbende. 
 
DGI Trænerguiden er et gratis onlineværktøj, 
der giver dig redskaberne til en bedre, sjo-
vere og mere varieret træning. Øvelserne er 
inddelt i niveauer primært, så du er sikker på 
at ramme rigtigt til netop din træning. 

På DGI Trænerguiden kan du: 
• Vælge mellem masser af allerede opret-

tede øvelser 
• Oprette dine egne øvelser 
• Sammensætte øvelserne til dine egne 

lektioner 
• Få overblikket over træningslektionerne i 

din kalender 
 
 

Arrangementsudbud: 

 
Her er en oversigt over de arrangementer, 
som kommer i løbet af året fra DGI Kano & 
Kajak, kompetencegruppen. Nogle er lukkede 
arrangementer, hvor I får direkte invitation til 
nogle af arrangementer.  
 
Andre kan I over tid fremsøge her på den 
store arrangementsliste.  
Find arrangementer: dgi.dk/arrangementer 
 
Samlinger 
07-04-18 Undervisersamling Næstved 
28-04-18 Undervisersamling Snaptun 
02-11-18 til 04-11-18 Vejledersamling Fyn 
 
UngdomsPaddlerkurser 
16.06.18 Vest 
16.06.18 Øst 
17.06.18 Fyn 
17.06.18 Øst 

Recertificeringer havkajakinstruktør 1 
05.05.18 Lejre 
05.05.18 Bogense 
08.09.18 Ålborg 
08.09.18 Øst 
 
Recertificeringer havkajakinstruktør 2 
08.-09.09.18 Ålborg 
08.-09.09.18 Øst 
 
 
Instruktørkursus SUP 
05.-06.05.18 Ans 
23.-24.05.18 Lejre 
 
 
Vinterkursus sikkerhed – (NYT) 
27.10.18 Kerteminde 
28.10.18 Brøndby 
 
 
Vejledermoduler 
Sikkerhed II 
31.08.18-02.09.18 Kullen 
 
Navigation 
28.-30.09.18 Nivå 
 
Vejledersamling 
02.-04.11.18 Vejledersamling 
 
 
Recertificering Kano 
10.06.18 Fyn 
 
Instruktøruddannelse Kanoinstruktør 
8.-10.05.18 Instruktøruddannelse, Sorø 
25.06.18 Instruktøruddannelse, eksamen,  
Næstved 
 
 
Ungdomscamp 
1 uge i sommerferien, Ålborg, dato kommer 
 
 
 
Kajakvenlige hilsner 

DGI Kano & Kajak, Winni Simonsen 
 
 
 


