
Afholdelse af IPP2 kurser hos Outdoorsports  
Retningslinjer vedr. COVID-19. Gældende fra 7/4 - 10/5 2020 med mulighed for forlængelse. 
 
Outdoorsports IPP2 kurser følger Dansk Kano- og Kajakforbunds pensum med henblik på, 
at deltagerne efter kurset kan færdes sikkert på havet og har en grundlæggende forståelse 
af færdigheder på fri-roningsniveau. Undervisningen er bygget op om 4 blokke, der formidles 
til deltagerne på 16 timer, i løbet af 2 sammenhængende kursusdage. Kursusbevis tildeles 
ud fra en helhedsvurdering fra instruktørens side. Vurderingen omfatter deltagernes 
opnåede færdigheder i: 
 
1: Sikkerhed 
2: Tag og teknikker 
3: Praktisk håndtering af kajakken  
4: Viden om færdsels til søs og naturbeskyttelse 
 
Hos Outdoorsports er der maksimalt 8 deltagere pr. instruktør.  
 
Følgende tiltag er implementeret i kursusafholdelsen for at overholde de statslige 
retningslinjer vedr. COVID-19 i relation til ovenstående pensum: 
 
1: Sikkerhed 
Undervisningen om sikkerhed foregår på land og på vandet. På land gennemgås kajakken 
sikkerhedsmæssige opbygning, funktioner ved f.eks. liner, skot og lastrum samt det 
sikkerhedsudstyr, der benyttes. På vandet arbejdes med øvelserne makkerredning og 
selvredning.  
 
Ændring vedr. COVID-19: vi benytter almindeligvis den klassiske makkerredning, hvor 
redderen holder fast omkring den anden persons cockpit. Det kan ikke gøres med 2 metres 
afstand. Derfor benyttes i denne periode en alternativ redningsform kaldet “stigeredning” 
hvor afstandskravet opretholdes. Den klassiske makkerredning bliver gennemgået, så alle 
har kendskab til den. Deltager man som par, er det naturligvis muligt at udføre almindelig 
makkerredning under kurset. 
 
Undervisningen i selvredning er ikke påvirket og forløber normalt.  
 
2: Tag og teknikker 
Undervisningen i de forskellige teknikker er som udgangspunkt ikke påvirket af 
restriktionerne. Vores undervisning er bygget op om den didaktiske model “IDEAS”  
I (Introduction), D (demonstration), E (explanation), A (activity), S (summary), hvor 
instruktøren forklarer og viser de forskellige tag, inden deltagerne øver dem og instruktøren 
giver feedback. Det foregår dels på land og i kajakkerne. Afstandskrav mellem deltagere kan 
uden problemer opretholdes.  
 
3: Praktisk håndtering af kajakken 
Dette punkt er ikke helt så konkret som Sikkerhed eller Tag og teknikker, men handler om 
brug af udstyr, løfteteknik, isætning af kajakken ect. En stor del af det pensum er forevisning 
fra instruktørens side, og meget er situationsbestemt i takt med, at det giver mening at tilføje 
det til undervisningen. Samtidig indeholder denne blok også, at få kajakkerne ned af 
traileren, vasket efter brug og pakning efter kursus. Det vil stadig være nødvendigt at hjælpe 
hinanden med at løfte kajakkerne op og ned fra traileren, og bære dem i fællesskab. 
Kajakkerne er omkring 5 meter lange, og vejer ca. 25 kg.  



 
Ændring vedr. COVID-19: Alt udstyr vi benytter under kurserne vaskes normal ved afslutning 
på kursusstedet ved fælles hjælp. Den procedure ændres, således at deltagerne på egen 
hånd vasker eget udlånt udstyr. Det foregår i en udleveret plastsæk, hvor udstyret vaskes og 
skylles. Udstyret bliver efterfælgende i plastsækken, som afleveres til instruktøren der sørger 
for at det hænges til tørre på depotet. Alt udstyr tørres i min. 72 timer før det udleveres til 
andre deltagere.  
 
Normalt efterlades deltagernes lånte udstyr i kajaktraileren mellem dag 1 og 2. Det vil i 
restriktionsperioden ikke være muligt, da risikoen for at blande udstyr ikke kan udelukkes. 
Derfor skal det udleverede udstyr: våddragt, rojakker og vest mv. opbevares af den enkelte 
kursist mellem dagene. Det må naturligvis gerne tages med hjem (husk gerne en plastsæk 
eller balje da udstyret kan være vådt).  
 
 
4: Viden om færdsels til søs og naturbeskyttelse 
Kursusprogrammet indeholder en længere tur på dag 2, hvor tag og teknikker fra 
førstedagen benyttes i praksis. Den tur gennemføres under helt almindelige vilkår, og den 
naturlige afstand mellem kajakkerne er altid mere end 2 meter. Under turen medbringes 
egne madpakker, og vi gør ophold på en strand eller kyst for at holde pause. Her vil samme 
praksis gælde, som ved det øvrige kursus med afstand til hinanden, og instruktøren kan 
uden problemer gennemføre sin undervisning omkring adgangsforhold, regler for færdsel 
samt naturbeskyttelse.  
 
 
OBS: Uden for pensum - fælles ansvar for hinanden 
Vores kajakkurser afholdes på campingpladser, som I forvejen har forholdt sig til COVID-19 
restriktionerne. Instruktøren vil inden kursusstart orientere jer omkring de lokale 
retningslinjer, som er gældende på den enkelte campingplads. Derudover vil vi opfordre til at 
undlade at give hånd eller kram, og i øvrigt overholde de retningslinjer og vejledninger som 
myndighederne har udsendt.  
 
På de kurser hvor vi har mere end 8 deltagere, vil vi fra lokalitet til lokalitet gennemføre med 
forskydning mellem grupperne. Det vil i praksis foregå ved, at I ved ankomst bliver tilknyttet 
gruppe A eller B. Grupperne fordeles med passende afstand, så undervisningen kan afvikles 
parallelt uden kontakt mellem grupperne. På visse lokaliteter vil det være nødvendigt at flytte 
den ene gruppe til en nærliggende strand. Vi sørger naturligvis for at dele grupperne 
således, at deltagere der kender hinanden kommer på samme hold. Da nogle deltagere, 
erfaringsmæssigt, ikke har bil vil det ikke være muligt for os at dele grupperne før på selve 
dagen. Vi håber på jeres forståelse og samarbejde omkring opstart af kurserne.  
 
Alle deltagere opfordres til at medbringe eget håndsprit, samt ikke at medbringe kage eller 
snacks til uddeling. Har du symptomer på COVID-19 eller lider du af en kronisk sygdom, 
bedes du kontakte os så hurtigt som muligt så vi i fællesskab kan finde en ny kursusdato til 
dig.  
 
De bedste hilsner - Instruktørteamet hos Outdoorsports  


