
FAQ Kanosamrådet 
 

Kanosamrådet har udarbejdet en FAQ (Frequently Asked Questions) med de spørgsmål, som ofte bliver 

stillet af vores medlemsorganisationer.  

  

Hvad er Kanosamrådet? 
Dansk kanosamråd er et uafhængigt samråd og netværk til fremme af sikkerheden og turoplevelsen i friluftsliv 

med kano i Danmark. 

 

Rådets målsætninger  

 Fremme sikkerheden i Danmark. 

 Udvikle samarbejde og netværk mellem institutioner, organisationer og foreninger som arbejder med 

friluftsliv og kano i Danmark.  

 Kontakt til offentlige myndigheder.  

 

Rådets arbejdsområder  

 Rådet arrangerer seminarer om sikkerhed og uddannelse i kano. 

 Rådet udarbejder vejledende retningslinjer for uddannelse og sikkerhed i kano.  

 Rådet udarbejder dansk materiale til kanoundervisning, instruktion og sikkerhed.  

 Rådet indsamler oplysninger om ulykker og nærulykker i kanomiljøet til brug i det forebyggende 

arbejde, herunder viden om jura, ansvar og forsikring. 

 

Kanosamrådet består af organisationer fra den pædagogiske verden, idræt- og ungdomsorganisationer samt 

uddannelsesverden. 

Medlemmerne er: Universiteterne, professionshøjskolerne, private udbydere, Højskolerne, Børne- og 

Ungdomsorganisationernes Landssamråd, Dansk Kano og Kajakforbund, Ungdomsringen, Grejbankerne samt 

DGI.  

 

Hvor tit holder Kanosamrådet møde? 
Kanosamrådet holder møde 2 gange om året. På møderne behandles Kanosamrådets uddannelsesstruktur, 

indkommende forslag fra de enkelte medlemsorganisationer, sikkerhedsspørgsmål mm. 

 

Hvad er Kanosamrådets kanosymposium? 
Hvert år i september afholder Kanosamrådet et kanosymposium – en padleweekend med fokus på friluftsliv og 

kano. I løbet af weekenden afholdes foredrag, workshops og recertificeringer. 

 

Hvor lang tid gælder min certificering/instruktørstatus? 
Når du uddannes i et endags sikkerhedskursus eller kanoinstruktør 1-2 eller 3 gælder din instruktørstatus i 5 år.  



Hvorfor står jeg ikke på instruktørlisten på hjemmesiden? 
Der kan være flere grunde til, at du ikke står på instruktørlisten på hjemmesiden: 

1) Hvis du ikke har givet samtykke til det, da du tog dit instruktørprøve. 

2) Hvis du er nyuddannet instruktør (instruktørlisten opdateres 1-2 gange om året). Hav derfor tålmodighed.  

3) Hvis din instruktørstatus er udløbet efter 5 år, slettes du fra instruktørlisten uden varsel.  

 

Hvordan får jeg fornyet min kanoinstruktør 1 & 2? 
Hvis din kanoinstruktør 1 eller 2 status stadig er gyldig, dvs. ikke har oversteget 5 år, kan du blive recertificeret – 

du kan få din instruktør 1 eller 2 status fornyet. Det kan ske på umiddelbart to måder: 

1) Du kan kontakte din organisation, hvor du har taget din instruktør 1 eller 2 uddannelse, og deltage i deres 

recertificeringsforløb.   

2) Du kan deltage på Kanosamrådets årlige kanosymposium, hvor du skal deltage på to workshops – en 

sikkerheds- og redningsworkshop samt en teknikworkshop. Kanosamrådets kanosymposium afholdes som regel 

i september. Dato og program offentliggøres på Kanosamrådets hjemmeside.  

OBS: Husk at videregive dit instruktørnummer til den instruktør, der hjælper dig med recertiferingen. Det 

forebygger at du kommer til at stå på instruktørlisten to gange med to forskellige instruktørnumre.  

Det er muligt at blive recertificeret gennem en anden organisation end der hvor du tog din uddannelse eller 

kursusforløb og prøve. 

 

Hvordan får jeg fornyet min kanoinstruktør 3? 
Hvis din kanoinstruktør 3 status stadig er gyldig, dvs. ikke har oversteget 5 år, kan du blive recertificeret – du kan 

få din instruktør 3 status fornyet. Det sker ved at du sender din logbog til Kanosamrådet (med turledelse 

erfaring på strømmende vand) inkl. en tro og love erklæring på, at du har opretholdt dine kompetence svarende 

til kanoinstruktør 3 niveauet jf. uddannelsesstrukturen. Omfanget af logbogen skal svare til, at du, som 

minimum, har været på strømmende vand 2 dage om året i gennemsnit. Logbog samt tro og love erklæringen 

sendes til info@kanosamraadet.dk (der er pt ingen åer i Danmark som kan kategoriseres som grad 1-2 vand). 

Hvis du ikke kan opretholde din instruktør 3 status vil du blive recertificeret som kanoinstruktør 2 i en ny 5 årig 

periode. Du kan generhverve din kanoinstruktør 3 ved at gå til en ny kanoinstruktør 3 prøve.  

 

Hvordan og hvornår må jeg, som uddannet instruktør, uddanne andre instruktører? 
For at få lov til at uddanne andre, skal du selv som minimum være uddannet kanoinstruktør 2. Derudover skal 

du i kontakt med din organisation, hvor du har taget din kanoinstruktør 2, for at få lov til at uddanne andre 

inden for Kanosamrådets uddannelsesstruktur.  

 

Hvordan bliver jeg censor i Kanosamrådet? 
Kanosamrådets censorkorps består af 15-20 personer, som er udpeget af de enkelte medlemsorganisationer. 

Der deltager en censor til kanoinstruktør 2 og 3 prøverne. Censorernes opgave er at sikre at deltager ne har de 

tekniske og sikkerhedsmæssige færdigheder, som svarer til det pågældende uddannelses niveau. Der udpeges 

nye censorer efter behov. Hvis du ønsker at blive censor skal du kontakte dit organisationsmedlem i 

mailto:info@kanosamraadet.dk


Kanosamrådet, som herefter kan indstille dig som censor, hvis det vurderes at det er relevant (at der er mangel 

på censorer, at du har særlige kvalifikationer osv.)   

Førstehjælpsbevis 
Du skal i forbindelse med erhvervssejlads have et førstehjælpsbevis, så det lever op til minimumskravet fra 

Søfartsstyrelsen. Det skal, jf. Kanosamrådets uddannelsesstruktur, være et 8 timers kursus, som hedder 

”Førstehjælp ombord på mindre fartøjer og i søsport”. Kurset skal fornyes hvert andet år.Du skal have et gyldigt 

førstehjælpsbevis, når du går til en kanoprøve – hvad enten det er et sikkerhedskursus, kanoinstruktør 1, 2 eller 

3.   
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