EKSAMENSBESKRIVELSE/

KANO
INDLEDNING

Faget Kano afsluttes med to eksaminer indenfor Dansk Kano og Kajak Forbunds
International Paddle Pass system(IPP). Den studerende bliver dels eksamineret i
egenfærdighed og dels i formidling ndenfor Dansk Kano og Kajak Forbunds IPP- og
Instruktørstandarder. Eksamen er en ekstern bedømt certificering.

FORMÅL

At vurdere om den studerende lever op til de krav, Dansk Kano og Kajak Forbund (DKF)
stiller til deres IPP- og Instruktøreksamen, det vil sige at den studerendes praktiskfaglige,
teoretiske og formidlingsmæssige kompetencer indenfor kano vurderes. Herudover
vurderes den studerende inden for en række interne krav.

EKSAMEN

Den studerende skal bestå IPP 3 og som minimum Instruktør 1. For de studerende, som
besidder et tilstrækkeligt niveau i forhold til de krav, der stilles til eksamen i Instruktør
2, tilbydes mulighedenr at tage denne eksamen. Det er vejlederne i faget, som sidst i
forløbet vurderer, hvorvidt den studerende skal indstilles til Instruktør 1- eller Instruktør
2-eksamen. Undervisningen i faget skaber forbindelse mellem Kano og Kajak Forbundets
anerkendte standarter (www.dkf.dk) og friluftslivets mangfoldighed, og instituttet stiller
således krav om, at den studerende skal gennemføre en internt afviklet turdel med
fokus på turledelse, naturlære, kanohistorie og værkstedsfag. Det forudsættes, at den
studerende består denne del, før det er muligt at gå til eksamen. Dansk Kano og Kajak
Forbund kræver følgende opfyldt, før den studerende kan indstilles til
eksamen:
- Den studerende skal have nedfældet en erfaringsbeskrivelse i en logbog.
- Den studerende skal kunne dokumentere at have padlet min. 150 km og/eller 100 timer
indenfor 1 år i forskelligt farvand under varierede forhold og ved forskellige vejrtyper.
- Den studerende skal have prøvet at krydse over åbent vand. Minimum en 2-dages tur
med
overnatning og pakning af kano.
- Den studerende skal have erfaring med formidling til og undervisning af andre
kanopadlere.
- Den studerende skal dokumentere at kunne arbejde metodisk med kano, herunder
kunne
lave relevant vandtilvænning for begyndere, kunne organisere en gruppe på vandet, have
overblik over gruppen og den enkelte, samt kunne håndtere sikkerhed i forhold til gruppen
og de enkelte deltagere.
- Den studerende skal kunne vurdere vind, vejr og tur i forhold til gruppen.
- Den studerende skal have et godkendt 8 timers førstehjælpskursus eller livredderprøve.

EKSAMENSBESKRIVELSE/

KANO
PRAKTISKE EKSAMINER

IPP 3
Under selve eksamen skal teknikker kunne gennemføres og beherskes i uroligt vand
svarende til
4-8 m/sek.
De skal kunne udføres overbevisende i pakket kano (20-30 kg) med udstyr, som lever op
til DKFs
standarder:
- Padleteknik: effektiv, økonomisk og skadesforebyggende padleteknik, høj + lav støttetag,
styretag, sideforflytning, baglænspadling, nødstop, bagvandsindsving og færgeteknik.
- Tandem selvredning med entring efter kæntring (capistrano flip med entring).
- Selvredning (solo).
- Makkerredning med padlere ude af kanoen, og parallelredning med efterfølgende
entring.
- Anvende bugserline i side-, mod - og medsø over mindst 500 meter, samt frigøre
bugseranordning under belastning.
- Udvise grundlæggende viden om vandets anatomi i forbindelse med strømmende vand
og kunne udføre basismanøvre i strømmende vand.
- Begyndende færdigheder omkring sikkerhed i strømmende vand samt brugen af
personredning ved brug af kasteline.
- Padling i bølger i sidesø, mod - og medsø over mindst 500 meter.
- Kunne håndtere en relevant ”hvad kan gå galt - case” tilfredsstillende.
INSTRUKTØR 1
Følgende punkter beskriver nogle af de vigtigste krav i henhold til instruktørniveau 1.
Den studerende skal:
- Kunne organisere simpel turpadling for mindre grupper under meget beskyttede forhold.
- Kunne formidle grundlæggende færdigheder og sikkerhedsteknikker i forbindelse med
sessioner på op til fire timer. Der lægges vægt på en legende tilgang.
- Kunne planlægge undervisning rettet til IPP 1 niveau med henblik på at gennemføre et
kanointroduktionsforløb i et sikkert, trygt og formålstjenstligt læringsrum, kunne forhindre
og håndtere situationer, der kan opstå i forbindelse med kanoaktiviteter under IPP 1
forhold,
- Have viden der sikrer, at den studerende kan tage hensyn til natur, miljø og regler for
færdsel i søer og vandløb.
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KANO
INSTRUKTØR 2

Følgende punkter beskriver nogle af de vigtigste krav i henhold til instruktørniveau 2.
Den studerende skal:
- Beherske metoder til undervisning i grundlæggende teknikker/færdigheder i kano.
- Kunne strukturere undervisningsforløb for begyndere, let-øvede og instruktør 1’ere.
- Kunne fungere som turleder på ture af flere dages varighed i søer, vandløb, fjorde og
beskyttede kyststrækninger.
- Have tilstrækkelig viden til at kunne tage hensyn til natur, miljø og regler for færdsel i
søer, vandløb og ved kysten.

BEDØMMELSESKRITERIER

Den studerende bedømmes ud fra Dansk Kano og Kajak Forbunds krav og retningslinjer,
jf. standarterne i de gældende EPP- og instruktøruddannelsestrin. Eksaminerne er
individuelle og bedømmes bestået/ikke bestået. Efter eksamen modtager den studerende
relevant feedback i forhold til dennes niveau og potentialeområder.

REEKSAMEN

Den studerende kan gå til reeksamen, hvis bedømmelsen ”ikke bestået” er givet til
eksamen. En reeksamen har samme betingelser som eksamen i faget. Tidspunktet for
reeksamen bestemmes af underviseren og skal passe ind i uddannelsens planlægning.
Det er muligt at blive indstillet til reeksamen 3 gange.
Reeksamen bedømmes eksternt. Den studerende kan eventuelt tage reeksamen i DKFregi.

