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IPP1 - Generel beskrivelse af undervisningsemner

Niveau: IPP1
Generel beskrivelse af undervisningsemner
Undervisningsemner er taget fra forbundets undervisningsvejledning 2. udgave 2009.
Ved ændringer i materialet fra forbundet skal træningsudvalget tilpasse undervisningsmaterialet og det skal
godkendes af bestyrelsen.
Alle instruktører og hjælper må meget gerne komme med forslag til øvelser samt forbedringer til
undervisningsmaterialet.
Træningsudvalget vil løbende vurdere øvelser og indarbejde dem i undervisningsmateriale.
Træningsudvalget vil revidere materialet min. 1 gang om året.
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IPP1 - Roning over 50 meter

Niveau: IPP1
Færdighed:

Roning over 50 meter

Formål

At sætte kursisterne i stand til at ro i en lige linje over en distance på 50 m. De 50 meter skal tilbagelægges i en relativt lige linje med jævn
fart, og uden at kajakken stopper undervejs.
Man kan ikke forvente fuld retningsstabilitet, men eventuel ustabilitet bør ikke føre til at kajakken stopper. Der bør heller ikke være en
kontinuerlig sideværds ustabilitet hos roeren.

Forventet niveau

Begyndende
færdigheder

Baggrund

Øvelsen skal vise, at kursisten behersker de grundlæggende færdigheder i at ro kajak. Det basale formål er at kursisten kan ro derhen hvor
man ønsker at komme

Instruktion

For at hjælpe kursisten til at kunne opnå målet, vil de være relevant at gennemgå et eller flere punkter på land og evt. en demonstration på
vandet ved broen.

Beherske

Mestre

Demonstrationen kan ske når holdet ligger i tømmerflåde.
Kursisterne skal have introduktion til følgende emner.





På vandet

Bølger og vinds påvirkning af retningsstabiliteten¨
Betydning af ro teknik
Brug af rorpind
Forklaring af styrefart

I løbet af kurset skal deltagernes løbende evalueres på deres evne til at ro og holde retning.
Lav evt. øvelsen i stille vand, så de ikke skal arbejde med bølger og vind.
Sundet vil som oftest være et godt øve område.

Forslag til øvelse

Opdel holdet i grupper som ror stafet
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IPP1- Dreje 360 grader

Niveau: IPP1
Færdighed:

Dreje 360 grader

Formål

Roeren skal kunne dreje kajakken 360 grader på stedet. Kajakken skal drejes 360 grader, såvel med som mod urets retning ved at benytte en
kombination af rotag og skoddetag (forlæns og baglæns tag).
Det er acceptabelt at kajakken flytter sig noget/en del frem og tilbage under manøvrerne.

Forventet niveau

Begyndende
færdigheder

Baggrund

Det er ikke altid muligt at vende/dreje kajakken i forbindelse med roningen. Det kan være, der ikke er plads eller man skal vende hurtigt for
at yde hjælp til en anden roer.
Det er endvidere en god balanceøvelse
For at hjælpe kursisten til at kunne opnå målet, vil det være relevant at gennemgå et eller flere punkter på land og evt. en demonstration på
vandet ved broen.

Instruktion

Beherske

Mestre

Demonstrationen kan ske når holdet ligge i tømmerflåde.

Øvelsen bør først gennemføres, når kursisten viser en vis balanceevne



På vandet

De første gange vil det være i orden at kursisten drejer kajakken uden rotation i kroppen.




Forslag til øvelse

Rotation af kroppen – Se bagud
Vise brugen af pagajen

Øvelsen bør gennemføres i stille/beskyttede forhold
Vis fordelen ved at bruge store tag med pagajen.

Opdel holdet i grupper som konkurrerer i at være hurtigst til at dreje

Version

Dato

Ansvarlig
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IPP1- Løft, håndtering og isætning af kajakken ved broen

Niveau: IPP1
Færdighed:

Løft, håndtering og isætning af kajakken ved broen

Formål

Roeren skal demonstrere hensigtsmæssig og skadesforebyggende løfteteknik (brug af benene frem for ryggen til at løfte). Der skal
være 2 personer som hjælpes ad med løft og transport af kajakkerne.
 Ved isætning er det vigtigt, at roret sættes først i vandet så materiellet ikke lider skade.
 Indstigningen skal være hensigtsmæssig i forhold til de givne lokaliteter (bro, ponton, kyst).
 Indstigningen skal foregå med rimelig kontrol over pagajen og kajakken. (Eksempelvis skal kajakken ikke trykkes mod
bro/ponton, og roeren må ikke miste pagajen).
 Indstigning fra bro bør foregå ved at pagajen lægges på tværs af kajakken over spidsen af cockpitkarmen. Yderste hånd tager
fat i spidsen af cockpitkarmen, yderste fod placeres i midten af båden og inderste fod sættes ved siden af og roeren sætter
sig ned. Pointen er, at denne måde skærper opmærksomheden på balancen i båden, bl.a. at der er bedst stabilitet ved
bevægelse på langs af kajakken i modsætning til på tværs. En anden pointe er at denne metode er første byggesten til strand‐
indstigning, og at cockpitkarmen skånes.
 For at komme fri af broen og påbegynde roning kan roeren fx skubbe sig let ud med den inderste hånd, trække sig fri af
broen, eller bruge pagajen til at komme væk fra broen (sidetag). Det vigtige er, at roeren kan begynde at ro uden at komme i
karambollage med broen og miste balancen.

Forventet niveau

Begyndende
færdigheder

Baggrund

Kursisterne skal lære at håndtere klubbens materiel, for at mindske risikoen for skader

Instruktion

Kursister skal som IPP1 roer være 2 om at flytte kajakken
Der børe være en instruktør ved bådehuset de første undervisningsdage, når kursisterne henter kajakken for at kunne give råd. Det
samme gælder, når kajakken skal på plads

På vandet

Når de går på vandet kan man i starten holde i pagajbladet og skubbe dem ud fra broen

Version

Beherske

Dato

Mestre

Ansvarlig
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IPP1- Stoppe

Niveau: IPP1
Færdighed:

Stoppe

Formål

Roeren skal kunne stoppe kajakken, både ved forlæns og baglæns roning. Kajakken skal stoppes vha. få kraftfulde skoddetag. Båden skal
omtrent holde sin oprindelige retning. Efter højst 4 tag skal bevægelsen i modsat retning være synlig.

Forventet niveau

Begyndende
færdigheder

Baggrund

Kursisten skal kunne stoppe effektivt for at mindske risikoen for at:
 Påsejle andre roere
 Ro ind i faste genstande, f.eks. sømærker, bådebro m.m.
 Hurtigt at kunne hjælpe andre roere

Instruktion

Beherske

Mestre

For at hjælpe kursisten til at kunne opnå målet, vil de være relevant at gennemgå et eller flere punkter på land og evt. en demonstration på
vandet ved broen, hvor kursisterne står på land.

Demonstrationen kan også ske når holdet ligge i tømmerflåde.
Øvelsen bør først gennemføres, når kursisten viser en vis balanceevne



På vandet

Roeren skal ro lige ud i jævn til hurtigt fart
Øvelsen kan gennemføres på 2 måder
o Instruktøren siger stop til hele holdet
o Roerne skal enkelvis ro frem og stoppe ved et anvist punkt. F.eks. ud for instruktøren som står på broen.
I forbindelse med alm roning kan der gives et signal, hvor alle roer skal stoppe så hurtigt som muligt.



Forslag til øvelse

Start med øvelse på stille vand
Øvelsen bør kunne gennemføres i almindlig ro vand 10 – 15 cm bølger

Ro i god fart ind foran sin makker, som ligger stille, og tager stop-tag lige udfor makkeren. Kan se hvor langt man når inden kajakken ligger
helt stille.
Version

Dato
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IPP1- Baglænsroning

Niveau: IPP1
Færdighed:

Baglænsroning

Formål

Roeren skal tilbagelægge en distance på 25 m i en relativt lige linje. Roeren skal orientere sig over skulderen.

Forventet niveau

Begyndende
færdigheder

Baggrund

Det er ikke altid muligt at vende/dreje kajakken i forbindelse med roningen. Det kan være der ikke er plads eller man skal vende hurtigt for at
yde hjælp til en anden roer.
Det er endvidere en god balanceøvelse.

Beherske

Mestre

I forbindelse med start fra stranden skal roeren ro baglæns ud fra kysten for at mindske risikoen for at beskadige r oret.

Instruktion

For at hjælpe kursisten til at kunne opnå målet, vil de være relevant at gennemgå et eller flere punkter på land og evt. en demonstration på
vandet ved broen.
Demonstrationen kan ske når holdet ligge i tømmerflåde.
Øvelsen bør først gennemføres, når kursisten viser en vis balanceevne



På vandet

Rotation af kroppen. Kikke bagud ved hvert tag.
Vise brugen af pagajen. Vær tydelig i at fortælle og vise at man skal bruge bagsiden af pagajen

Kursisten skal begynde at vise rotation i kroppen i forbindelse med øvelsen.


Øvelsen bør kunne gennemføres i almindlig rovand. Max 10 – 15 cm bølger

Forslag til øvelse
Version

Dato

Ansvarlig

Side 9 af 34

IPP1- Roning i 8‐taller

Niveau: IPP1
Færdighed:

Roning i 8‐taller

Formål

Roeren skal ro i en ottetalsbane ved at benytte sig af roret. Roeren skal demonstrere grundlæggende styrefærdigheder.

Forventet niveau

Begyndende
færdigheder

Baggrund

Kursisten skal lære kajakkens venderadius at kende, så de kan dreje i god tid inden de skal vende rundt eller ro rundt om en forhindring. De
skal kunne holde en jævn fart, så de ikke ligge stille i vandet med øget risiko for at vælte.
Kursisten vil under kontrollerede forhold mærke bølgernes påvirkning af kajakken fra alle retninger.
For at hjælpe kursisten til at kunne opnå målet, vil de være relevant at gennemgå et eller flere punkter på land og evt. en demonstration på
vandet ved broen.

Instruktion

På vandet

Beherske

Mestre






Hvad betyder farten
Understreg at de ikke skal tvinge kajakken rundt i en lille drejning
Holde samme fart lige ud og ved drejning
Hvordan påvirker bølger og strøm?




Læg evt. 2 bøjer i vandet med ca. 100 meter afstand
Ro sammen med kursisten når du instruerer
o Pagajteknik
o Kantning
o Brug af ror

Forslag til øvelse
Version

Dato

Ansvarlig
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IPP1- Landgang, ind- og udstigning på lavt vand – stranden side 1

Niveau: IPP1
Færdighed:
Formål

Landgang, ind- og udstigning på lavt vand - stranden

Forventet
niveau
Baggrund

Begyndende
færdigheder

Instruktion






Roeren skal lægge til og fra, ved stranden på en hensigtsmæssig og kontrolleret måde
Roeren skal sikre at der er tilstrækkelig vand under båden, så den ikke går på grund
Roeren skal bevare kontrol med båden ved indstigning og udstigning.
Ind- og udstigning skal ske uden at beskadige kajak eller pagaj

Beherske

Mestre

Det kan forventes, at nye roere vil blive udfordret på balance og vil derfor vælte. Roeren skal derfor lære at komme sikkert op i kajakken igen.
Hvis der er uroligt vand vil der være en risiko for at roeren vil vælte hurtigt igen. Det er derfor vigtigt at roeren får øvet sig af hensyn til egen sikkerhed.
Primært risikoen for afkøling og træthed.
Samtidig vil roeren bedst muligt kunne sikre klubbens materiel mod skader.
Stranden
 Roeren skal ro skråt ind imod stranden, ikke lige på.
 I den side som er nærmest stranden skal roeren sætte benet udover kanten på cockpittet og ned i vandet.
 Når roeren kan nå bunden med foden skal der foretages udstigning.
 Kajakken skal lægges på stranden så den ikke kan flyttes af bølger. Kajakken skal lægges med bundet i vejret. Kajakken kan også lægges på en skråning eller
med en redningsvest under bagenden, så roret er frit.
 Ved indstigning kan der bruges følgende metode
o Roeren stiller sig mellem kajakken og kysten
o Sætter sig sidelæns i kajakken med begge ben udover kanten til samme side.
o Roeren drejer sig og sætte sig med et ben på hver side af kajakken eller drejer sig og sætte det ene ben i kajakken
 Hvis er bølger skal roeren holde det ene ben på bunden for at forhindre at kajakken kommer ind på for lavt vand. Herefter begynder roeren at ro ud på dybere
vand og kan sætte sig på plads i kajakken
Lavt vand
 Indstigning på lavt vand kan ske med eller uden hjælp
 Uden hjælp stiller roeren sig ved siden af kajakken. Holder fast med begge hænder foran på cockpitkarmen. Roeren skal samtidig have styr på pagajen.
 Roeren sætter den ene fod op i kajakken og sætter sig ned.
 Roer kan vælge at tage det andet ben op med det sammen.
 Hvis der er bølger, kan det anbefales at begynde at ro inden benet løftes
 Med hjælp holdes der fast i roerens kajak på den ene side. Roeren stiger op i kajakken fra den modsatte side. Hjælpe skal sikre at roeren er i kontrol inden der
gives slip
 Hvis kajakken er blevet fyld med vand skal den tømmes inden roeren stiger ombord i kajakken

Version

Dato

Ansvarlig
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IIP1 Landgang, ind- og udstigning på lavt vand – stranden side 2

Niveau: IPP1
Færdighed:
Formål

Forventet
niveau

På vandet

Landgang, ind- og udstigning på lavt vand - stranden




Roeren skal lægge til og fra, ved stranden på en hensigtsmæssig og kontrolleret måde
Roeren skal sikre at der er tilstrækkelig vand under båden, så den ikke går på grund
Roeren skal bevare kontrol med båden ved indstigning og udstigning.



Ind- og udstigning skal ske uden at beskadige kajak eller pagaj

Begyndende
færdigheder





Version

Beherske

Mestre

En instruktør står med kursisterne på stranden og forklarer samtidig med øvelsen vises
Instruktøren går på land. Roerne skal herefter ro ind til stranden, løfte kajakken op på stranden, sætte kajakken i vandet og ro væk fra kysten
Ved indstigning på lavt vand vil det væren en fordel, hvis der står hjælpere i vandet

Dato

Ansvarlig
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IPP1- Skodning/kantning

Niveau: IPP1
Færdighed:

Skodning/kantning

Formål

Roeren skal vise begyndende færdigheder i
- Skodning / kantning: kajakken skal kantes, så den er næsten ude af balance.
- Støttetag (”klappetag”) skal demonstreres til begge sider.
- Sidetag: Roeren er på dette niveau sandsynligvis ikke i stand til at holde pagajen lodret. Det er tilladt at løfte pagajen ud af eller skære den
igennem vandet. Den sideværts bevægelse skal være synlig – et vist udsving af for‐ eller agterenden er tilladt.

Forventet niveau

Begyndende
færdigheder

Baggrund

Instruktion

Beherske

Mestre



Skodning / kantning: øger roerens kendskab til kajakkens egenskaber og skaber dermed en større sikkerhed. Det er nemmere at dreje
kajakken ved at bruge kantning
 Støttetag (”klappetag”) kan forhindre roeren i at vælte
 Sidetag: Ved at kunne flytte sig sidelæns kan roeren komme ind til broen eller hjælpe en anden roer. Kan bruges, når de skal ligge i
tømmerflåde.
For at hjælpe kursisten til at kunne opnå målet, vil de være relevant at gennemgå et eller flere punkter på land og evt. en demonstration på
vandet ved broen.
Demonstrationen kan ske når holdet ligger i tømmerflåde.
Øvelserne bør først gennemføres, når kursisten viser en vis balanceevne
Ved sidetag skal pagajen føres i 8-taller i den side, man ønsker at flyttet sig til.

På vandet

Lav øvelserne som det sidste inde ved broen eller evt. i sundet
Øve kantning i forbindelse at ro i 8-taller
Når de går på vandet kan man holde i pagajbladet og skubbe dem ud fra broen. Kursisten holder fast i pagajen og tvinger kajakken så langt ud til
den ene side som muligt mens de holder balancen.
På vandet kan kantning øvelse laves sammen af to roere. Den ene roer lægger sig vinkelret ind mod cockpittet på den anden roer. Denne roer
tager fat i spidsen på kajakken og tvinger kajakken så langt ud til den ene side som muligt mens de holde balancen.

Forslag til øvelse
Version

Dato

Ansvarlig
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IPP1- Sikkerhed

Niveau: IPP1
Færdighed:

Sikkerhed

Formål

Roeren skal kunne de grundlæggende sikkerhedsprocedurer med hensyn til sikkerhedsudstyr (fx vest ml.1. maj og 1. oktober – vest i båden
osv.), hensigtsmæssig beklædning og sikkerhedsprocedure i egen klub (fx roprotokol).
Det er vigtigt at roerne uddannes til at vise ansvar overfor gruppen. Vi anbefaler et makkersamarbejde roerne imellem.
Roerne skal have kende deres egne evner. Dvs. de skal kunne vurdere om det vil være sikkert at ro ud. De skal have styr på følgende punkter
 Påklædning.
 Vælge kajak efter færdigheder, vejudsigt eller årstid
 Kulde og varme
 Væskebalance
 Skal der medbringes noget at spise eller drikke?
 Hvornår bør man medbringe skiftetøj?
 Medbringe telefon?

Forventet
niveau

Begyndende Beherske Mestre
færdigheder

Baggrund

Roernes sikkerhed er fundamentet for uddannelsen og deres fremtidige ro aktiviteter i klubben. Man må meget gerne udfordre sig selv med
en svær kajak eller ro i høje bølger. Det skal ske under sikre forhold. De skal derfor kende egne grænse.
Som instruktør må du gerne ”presse” dem, så de kan prøve at finde deres grænse.
Du skal som instruktør have 100 % styr på sikkerheden. Det er dig der sætter grænsen for gruppens aktiviteter i forbindelse med
undervisningen
Gennem hele kurset skal de grundlægge sikkerbestemmelser gennemgås.
Hør kursisterne i deres viden om sikkerhed i forbindelse med undervisningen.

Instruktion

På vandet
Forslag til
øvelse
Version

Dato
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IPP1- Romaskiner

Niveau: IPP1
Færdighed:

Romaskiner

Formål

Kursisterne skal introduceres til romaskinerne.

Forventet niveau

Begyndende
færdigheder

Baggrund

Romaskiner skal inddrages i undervisningsforløbet for at hjælpe kursisterne til en bedre forståelse for en korrekt roteknik. Ved at øve
teknikken på romaskinerne fjerne alle øvrige påvirkninger og det er muligt at koncentrere sig om at ror korrekt.

Instruktion

Beherske

Mestre

En korrekt roteknik for følgende fordele
 Mindske risikoen for skader
 Mere effektiv fremdrift i kajakken. Dvs. mere fart og mindre energiforbrug mindre træthed
 Større sikkerhed i udfordrende rovand
Forklar korrekt roteknik, mens en medinstruktør viser øvelsen. Visualiser
Det er ikke et mål i sig selv at kursisterne kan vise den korrekte roteknik. De skal finde det niveau der giver mening for dem.

På vandet




Inddrag den enkelte roeres læringspunkter, når de kommer på vandet igen. Evaluere og korrigér løbende roerens ro stil igennem
undervisningsforløbet.
Husk at tage hensyn til vejr, vind og bølger, hvis der skal kommenteres på roteknikken

Forslag til øvelse
Version
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IPP1- Vind og Vejr

Niveau: IPP1
Færdighed:

Vind og vejr

Formål

Kursisterne skal kunne bedømme vind og vejr i forhold til valg af påklædning og kajak samt ro rute

Forventet niveau

Begyndende
færdigheder

Baggrund

Bedømmelse af vind og vejr er en forudsætning for en sikker rotur

Instruktion

Start undervisningen udenfor klubhuset med at kikke på vindretning, bølger høj- og lavvande m.m.
Gennemgå vejudsigten.
Planlæg undervisningen efter vejret.

Beherske

Mestre

Spørg kursisterne om deres vurdering af vejret og hvilke betydning det har for at kunne færdes sikkert på vandet.
Understreg at det er de faktiske forhold på vandet som afgør om en planlagt aktivitet skal ændres eller aflyses.
Bemærk forhold:
- Blæst; styrke, retning
- Bølger; højde, retning, er der skumtoppe?
- Torden?
- Tåge?
- Vandstand; høj-/lavvande, stigende/faldende

På vandet

Øv kursisterne i at sammenholde hvad de har observeret fra land og de faktuelle forhold på vandet

Forslag til øvelse
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IPP1- Selvredning

Niveau: IPP1
Færdighed:

Selvredning

Formål

Roeren skal på egen hånd kunne redde sig selv





Forventet niveau

Roeren skal kæntre kajakken på dybt vand (må ikke kunne bunde), samtidig med at kontakten med kajakken bibeholdes.
Derefter skal roeren vende kajakken og svømme imod land ca. 50 m
Når de kan nå bunde er det tilladt at gå
Tømme kajakken og komme op ved egen hjælp.

Begyndende
færdigheder

Beherske

Mestre

Baggrund
Instruktion

Det vises på land, hvordan man kan svømme med kajakken.
Inden kursisterne selv hopper i vandet skal øvelsen vises i vandet af en medhjælper.
Det kan bedst ske ved at kursisterne står på broen, hvor instruktør gennemgå øvelsen.

På vandet

Kursisterne sættes sammen i hold af 2 personer. Den ene prøver at svømme med kajakken, mens den anden fungerer som følgebåd.
Der må ikke være flere i vandet end instruktøren kan overskue alle som svømmer

Forslag til øvelse
Version

Dato

Ansvarlig

Side 17 af 34

IPP1- Makkerredning

Niveau: IPP1
Færdighed:

Makkerredning:

Formål

Roeren skal foretage en redning og blive redet på dybt vand uden hjælp fra instruktøren.
 Roeren skal kæntre kajakken på dybt vand (må ikke kunne bunde), samtidig med at kontakten med kajakken bibeholdes.
 Derefter skal roeren vende kajakken og kravle op i kajakken igen uden at miste pagajen undervejs.
 Roeren modtager hjælp og støtte fra en makker der selv sidder i sin kajak.
 Roeren skal også kunne assistere en anden roer, der er ved at udføre en makkerredning.

Forventet
niveau

Begyndende Beherske Mestre
færdigheder

Baggrund

Kursisterne skal kunne gennemføre makkerredning for at øge sikkerheden på vandet

Instruktion

Vis princippet for makkerredning på land.
Vis en makkerredning mens kursisterne står på broen, hvor instruktøren gennemgår punkterne i makkerredningen.
Øvelsen skal vises på 3. eller 4. undervisningsaften

På vandet

Makkeredning skal herefter afprøves som afslutning på hver træningsaften

Forslag til
øvelse
Version

Dato

Ansvarlig

Side 18 af 34

IPP1- Afsluttende evaluering

Niveau: IPP1
Afsluttende evaluering
De 2 sidste undervisningsaftner skal der ske en evaluering.
Holdet deles i 2. Det ene hold har evaluering og prøve og det andet hold har en normal træningsaften.
Aftenen starter med en snak med kursisterne omkring
 Lokale roregler
 Valg af kajak og pagaj
 Påklædning
 Sikkerhed på vandet
 Vejr og vind
Formålet med snakken er at få afdækket kursistens kendskab til- og forståelse for HKKs elementære regler for roning. Snakken skal ikke opfattes som en prøve, men som en
påmindelse om de rutiner de skal have ind under huden, når de skal til at ro uden instruktør.
På kurset har roerne været igennem følgende emner
 Løft, håndtering og isætning af kajakken fra broen
 Roning over 50 m
 Stoppe
 Dreje 360 grader
 Baglænsroning
 Roning i 8‐taller
 Landgang og udstigning på lavt vand ved stranden
Alle roerne skal som udgangspunkt vise deres færdighed i de nævnte øvelser. Instruktøren skal give en tilbagemelding på de punkter som roeren med fordel kan øver sig på.

Version

Dato

Ansvarlig

Side 19 af 34

IPP1- Afsluttende prøve

Niveau: IPP1
Afsluttende prøver
De 2 sidste undervisningsaftner skal kursisterne aflægge prøver
Holdet deles i 2. Det ene hold aflægger prøver og det andet hold har en normal træningsaften.
Selvredning.
Roeren skal kæntre på dybt vand hvor de ikke kan bunde, svømme i land ca. 50 m, tømme kajakken og komme op ved egen hjælp.
Prøven kan med fordel aflægges ud for cirkuspladsen, således at der svømmes ind imod land.
Makkerhjælp
Roeren skal foretage en redning og blive redet på dybt vand af en medkursist. Instruktøren bestemmer hvem der skal aflægge prøven sammen.
Roerne skal begge selv kunne komme op og hjælpe makkeren op for at bestå prøven. Prøven skal aflægges i bølger.
Hvis prøven ikke bestås kan de to roere som udgangspunkt forsætte på M2, men de vil ikke blive delvist frigivet førend de har bestået prøven i makkerhjælp.
Der skal aflægges en ny prøve inden kursisten kommer for langt hen i M2 forløbet.
Prøverne skal aflægges overfor en IPP2 instruktør

Version

Dato

Ansvarlig

Side 20 af 34

IPP2 Generel beskrivelse af undervisningsemner

Niveau: IPP2
Generel beskrivelse af undervisningsemner
Undervisningsemner er taget fra forbundet undervisningsvejledning 2. udgave 2009.
Ved ændringer i materialet fra forbundet skal træningsudvalget tilpasse undervisningsmaterialet og det skal godkendes af bestyrelsen.
Alle instruktører og hjælpere må meget gerne kommer med forslag til øvelser samt forbedringer til undervisningsmaterialet.
Generelt skal kursisterne igennem de samme emner som på IPP1. Niveauet og dermed kravene er dog højere.

Version

Dato

Ansvarlig

Side 21 af 34

IPP2 Roning i lige linje – 200 m

Niveau: IPP2
Færdighed:
Formål

Roning i lige linje – 200 m
Roeren skal tilbagelægge en distance på ca. 200 m. Minimum 50 m ud af de 200 m skal roes med en god, jævn fart.
Distancen bør ideelt tilbagelægges med en konstant, afslappet og rytmisk roning. Der skal være mindst en smule rotation i overkroppen.
Ved at gøre brug af roret i kajakken skal roeren demonstrere en rimelig præcision i styring og manøvrering (under hensyntagen til vind
og strøm).
Roeren skal have en naturlig siddeposition, med ryggen ret og let foroverbøjet. Roerens alder og fysik skal vurderes i forhold til disse
krav.

Forventet
niveau

Begyndende
færdigheder

Beherske

Mestre

Baggrund
Instruktion

For at hjælpe kursisten til at kunne opnå målet, vil de være relevant at gennemgå et eller flere punkter på land og evt. en demonstration
på vandet ved broen.
Demonstrationen kan ske når holdet ligge i tømmerflåde.
Kursisterne skal have introduktion til følgende emner.





På vandet

Bølger og vinds påvirkning af retningsstabiliteten¨
Betydning af ro teknik
Brug af rorpind
Forklaring af styrefart

I løbet af kurset skal deltagernes løbende evalueres på deres evne til at ro og holde retning.
De skal i slutningen af IPP 2 kunne holde en kurs i alm rovand. Dvs. 10 – 15 cm bølger og en let til jævn vind.
Sundet vil som oftest være et godt øve område.

Forslag til øvelse
Version

Dato

Ansvarlig

Side 22 af 34

IPP2 Løft, håndtering, isætning, indstigning og udstigning

Niveau: IPP2
Færdighed:
Formål

Løft, håndtering, isætning, indstigning og udstigning

Forventet
niveau

Begyndende
færdigheder

Baggrund

Kursisterne skal lære at håndtere klubbens materiel, for at mindske risikoen for skader

Instruktion

Kursister må på IPP 2 selv hente kajakken og sætte den i vandet

Samme krav som på EPP1. Dog skal roeren kunne håndtere kajakken alene og selvstændigt.
Dvs. roeren skal være i stand til at gå på vandet i lokalområdet uden vejledning.
Det anbefales at kajakken bæres på hofte eller skulder med pagajen i kajakken eller langs cockpitkarmen. Pointen er, at
der er styr på pagajen. Roeren kan vælge den metode der passer bedst til roerens kropsbygning og styrke, vindforhold
mm.
Roeren skal kunne foretage en sikker ind‐ og udstigning fra broen, på lavt vandt og fra stranden.
Ind‐ og udstigning ved høj bro bør prøves

Beherske

Mestre

Som instruktør bør du se på kursisten behandling af kajakken og kommer rettelser hvis det er nødvendigt.

På vandet
Forslag til
øvelse
Version

Dato

Ansvarlig

Side 23 af 34

IPP2 Baglænsroning og stoptag

Niveau: IPP2
Færdighed:
Formål

Baglænsroning og stoptag

Forventet
niveau

Begyndende
færdigheder

Baggrund

Det er ikke altid muligt at vende/dreje kajakken i forbindelse med roningen. Det kan være der ikke er plads eller man skal vende hurtigt for at
yde hjælp til en anden roer.
Det er endvidere en god balanceøvelse.

Roeren skal demonstrere evne til at ro baglæns vha. skoddetag. Roningen skal foregå i begge sider (skiftevis) og med rimelig kontrol. Roeren
skal tilbagelægge en distance på ca. 25 m mod et punkt, der er udpeget af instruktøren.
 Roeren skal orientere sig over skulderen.
 Baglænsroning gennemføres med bagsiden af pagajen.
 Med god fart på kajakken skal roeren stoppe kajakken vha. få kraftfulde skoddetag.
 Når båden stopper, skal den stadig pege i samme retning som ro-retningen.

Beherske

Mestre

I forbindelse med start fra stranden skal roeren ro baglæns ud fra kysten for at mindske risikoen for at beskadige roret.

Instruktion

For at hjælpe kursisten til at kunne opnå målet, vil de være relevant at gennemgå et eller flere punkter på land og evt. en demonstration på
vandet ved broen.
Demonstrationen kan ske når holdet ligge i tømmerflåde.
Øvelsen bør først gennemføres, når kursisten viser en vis balanceevne



På vandet

Rotation af kroppen. Kikke bagud ved hvert tag.
Vise brugen af pagajen. Vær tydelig i at fortælle og vise at man skal bruge bagsiden af pagajen

Kursisten skal begynde at vise rotation i kroppen i forbindelse med øvelsen.


Øvelsen bør kunne gennemføres i almindlig rovand. Max 10 – 15 cm bølger

Forslag til øvelse
Version

Dato

Ansvarlig

Side 24 af 34

IPP2 Roning i 8‐taller

Niveau: IPP2
Færdighed:
Formål

Roning i 8‐taller

Forventet
niveau

Begyndende
færdigheder

Baggrund

Det er ikke altid muligt at vende/dreje kajakken i forbindelse med roningen. Det kan være der ikke er plads eller man skal vende hurtigt for at
yde hjælp til en anden roer.
Det er endvidere en god balanceøvelse
For at hjælpe kursisten til at kunne opnå målet, vil de være relevant at gennemgå et eller flere punkter på land og evt. en demonstration på
vandet ved broen.

Instruktion

Roeren skal ro i en ottetalsbane ved at benytte sig af roret. Roeren skal demonstrere grundlæggende styrefærdigheder. Begyndende brug af
kantning er en mulighed, men intet krav. Roeren skal demonstrere overblik og sikkerhed – fx skal roeren begynde 8‐tallet på et sted hvor der er
plads til at gennemføre manøvren.

Beherske

Mestre

Demonstrationen kan ske når holdet ligge i tømmerflåde.
Øvelsen bør først gennemføres, når kursisten viser en vis balanceevne



På vandet

Rotation af kroppen
Vise brugen af pagajen

Kursisten skal begynde at vise rotation i kroppen i forbindelse med øvelsen.




Øvelsen bør kunne gennemføres i almindlig ro vand 10 – 15 cm bølger
Vis fordelen ved at bruge store tag med pagajen.
Opdel holdet i grupper som konkurrer i at være hurtigst

Forslag til øvelse
Version

Dato

Ansvarlig

Side 25 af 34

IPP2 Sidetag

Niveau: IPP2
Færdighed:
Formål

Sidetag

Forventet
niveau

Begyndende
færdigheder

Baggrund

Hvis kursisten ikke kommer rent ind til broen eller skal flytte sig hen til en makker som har brug for hjælp.

Instruktion

For at hjælpe kursisten til at kunne opnå målet, vil de være relevant at gennemgå et eller flere punkter på land og evt. en demonstration
på vandet ved broen.

Roeren skal ro kajakken 5 m til siden samtidig med at retningen bibeholdes stabilt. Maksimal afvigelse i længderetningen på 1 m i hver
ende (under hensyntagen til vind og strøm).
 Roeren er på dette niveau sandsynligvis ikke i stand til at holde pagajen lodret.
 Det er tilladt at løfte pagajen ud af eller skære den igennem vandet.

Beherske

Mestre

Ved sideforflytning skal pagajen føres i 8-taller ud for hoften. Forklar om risikoen for at vælte hvis taget gennemføres bag ved hoften.
Kursisten skal kunne side forflyttet til begge sider.

På vandet

Brug øvelsen jævnligt i forbindelse med at kursisterne kommer ind til broen efter undervisningen på vandet.

Forslag til øvelse

2 roer på et hold ligger med spidsen mod hinanden. Sideforflytning til venstre. Ro frem til de er forbi hinanden. Sideforflytningen til højre.
Ro baglæns til de er forbi hinanden. Sideforflytning til de ligger spids mod spids.

Lad kursisterne sidde på kanten af broen med pagajen i vandet, så de kan få en fornemmelse af teknikken.
Lad kursisterne lægge sig med spidsen i mod land, så de har et fast punkt at sigte efter. Herefter side forflytning til begge sider

Version

Dato

Ansvarlig

Side 26 af 34

IPP2 Lavt støttetag (”klappe”)

Niveau: IPP2
Færdighed:
Formål

Lavt støttetag (”klappe”)

Forventet
niveau

Begyndende
færdigheder

Baggrund

Kursisten skal kunne bruge støttetaget i forbindelse med situationer, hvor det kan være svært at holde balancen. Det mindsker risikoen for
at vælte

Instruktion

Lad kursisterne stå på broen, mens en medinstruktør viser hvor lang man kan få kajakken ud til siden og stadig holder sig over vanden.

Roeren, samtidig med at kajakken er ude af balance, demonstrere effektive lave støttetag på begge sider af kajakken (at ”klappe”).
Tyngdepunktet skal bringes ud over kajakkens midterlinje.

Beherske

Mestre

Fortæl om vigtigheden om at holde balancepunktet centralt i båden. Koppen skal være som et ”C”
Fortæl om betydning af forskellen mellem at ligge stille og have fart i kajakken, hvis balancen ryger og man er ved at vælte

På vandet

Version

Dato

Ansvarlig

Side 27 af 34

IPP2 Makkerredning:

Niveau: IPP2
Færdighed:
Formål

Makkerredning:

Forventet
niveau

Begyndende
færdigheder

Baggrund

Makkeredning skal afprøves som afslutning på hver træningsaften

Roeren skal foretage en redning og blive redet på dybt vand uden hjælp fra instruktøren.
 Roeren skal kæntre kajakken på dybt vand (må ikke kunne bunde), samtidig med at kontakten med kajakken bibeholdes.
 Derefter skal roeren vende kajakken og kravle op i kajakken igen uden at miste pagajen undervejs.
 Roeren modtager hjælp og støtte fra en makker der selv sidder i sin kajak.
Roeren skal også kunne assistere en anden roer, der er ved at udføre en makkerredning.

Beherske

Mestre

Instruktion

På vandet

Version

Dato

Ansvarlig

Side 28 af 34

IPP2 Selvredning: kæntre, svømme i land og tømme kajakken

Niveau: IPP2
Færdighed: Selvredning: kæntre, svømme i land og tømme kajakken
Roeren skal kæntre, frigive cockpitovertræk og derefter så hurtigt som muligt få fat i kajakken.
Formål
Pagajen skal samles op af den svømmende roer, eventuelt ved at svømme med kajakken hen til den.
Roeren skal svømme ca. 100 m og tømme kajakken ved bro/bred/ponton.
Det er tilladt for den kæntrede roer at spørge om hjælp, så længe denne selv er i kontrol over tømningen.

Forventet
niveau

Begyndende færdigheder

Beherske

Mestre

Baggrund
Instruktion

Det vises på land, hvordan man kan svømme med kajakken.
Inden kursisterne selv hopper i vandet skal øvelsen vises i vandet af en medhjælper.
Det kan bedst ske ved at kursisterne står på broen, hvor instruktør gennemgå øvelsen.

På vandet

Kursisterne sættes sammen i hold af 2 personer. Den ene prøver at svømme med kajakken, mens den anden fungere som følgebåd.
Der må ikke være flere i vandet end instruktøren kan overskue alle som svømmer

Version

Dato

Ansvarlig

Side 29 af 34

IPP2 Dreje 360 grader

Niveau: IPP2
Færdighed: Dreje 360 grader
Kajakken skal drejes 360 grader, såvel med som mod urets retning ved at benytte en effektiv kombination af rotag og skoddetag (forlæns og
Formål
baglæns tag). Manøvrerne skal foregå sikkert og nogenlunde effektivt.
Der må ikke være væsentlig bevægelse af kajakken fremad eller til siderne (max 1‐2 meter afhængigt af vejret).

Forventet
niveau

Begyndende Beherske Mestre
færdigheder

Baggrund

Det er ikke altid muligt at vende/dreje kajakken i forbindelse med roningen. Det kan være der ikke er plads eller man skal vende hurtigt for at
yde hjælp til en anden roer.
Det er endvidere en god balanceøvelse
For at hjælpe kursisten til at kunne opnå målet, vil de være relevant at gennemgå et eller flere punkter på land og evt. en demonstration på
vandet ved broen.

Instruktion

Demonstrationen kan ske når holdet ligge i tømmerflåde.

Øvelsen bør først gennemføres, når kursisten viser en vis balanceevne



På vandet

Rotation af kroppen
Vise brugen af pagajen

Kursisten skal begynde at vise rotation i kroppen i forbindelse med øvelsen.





Version

Øvelsen bør kunne gennemføres i almindlig ro vand 10 – 15 cm bølger
Vis fordelen ved at bruge store tag med pagajen.
Opdel holdet i grupper som konkurrerer i at være hurtigst

Dato

Ansvarlig

Side 30 af 34

IPP2 Roning med cockpitovertræk

Niveau: IPP2
Færdighed:
Formål

Roning med cockpitovertræk

Forventet niveau

Begyndende
færdigheder

Beherske

Mestre

Version

Dato

Ansvarlig

Efter endt kursus forventes det at roerne køber deres eget overtræk.
For at øge sikkerheden skal de prøve at sætte overtræk på, og kunne komme ud af kajakken når den vælter.
Kursisten skal også prøve at svømme med overtræk omkring livet.

Baggrund
Instruktion

På vandet

Side 31 af 34

IPP2 Romaskiner

Niveau: IPP2
Færdighed: Romaskiner
Inddrag romaskiner til individuel feedback på ro-stilen
Formål
Forventet
niveau

Begyndende Beherske Mestre
færdigheder

Baggrund

Romaskiner skal inddrages i undervisningsforløbet for at hjælpe kursisterne til en bedre forståelse for en korrekt roteknik. Ved at øve teknikken
på romaskinerne fjerne alle øvrige påvirkninger og det er muligt at koncentrere sig om at ro korrekt.

Instruktion

En korrekt roteknik for følgende fordele:
 Mindske risikoen for skader
 Mere effektiv fremdrift i kajakken. Dvs. mere fart og mindre energiforbrug mindre træthed
Større sikkerhed i udfordrende rovand
Forklar korrekt roteknik, mens en medinstruktør viser øvelsen. Visualiser
Det er ikke et mål i sig selv at kursisterne kan vise den korrekte roteknik. De skal finde det niveau der giver mening for dem.

På vandet
Version

Dato

Ansvarlig

Side 32 af 34

IPP2 Vind og vejr

Niveau: IPP2
Færdighed: Vind og vejr
Kursisterne skal kunne bedømme vind og vejr i forhold til valg af påklædning og kajak samt ro rute
Formål
Forventet
niveau

Begyndende Beherske Mestre
færdigheder

Baggrund

Bedømmelse af vind og vejr er en forudsætning for en sikker rotur

Instruktion

Start undervisningen udenfor klubhuset med at kikke på vindretning, bølger høj- og lavvande m.m.
Gennemgå vejudsigten.
Planlæg undervisningen efter vejret.
Spørg kursisterne om deres vurdering af vejret og hvilke betydning det har for at kunne færdes sikkert på vandet.

Understreg at det er de faktiske forhold på vandet som afgør om en planlagt aktivitet skal ændres eller aflyses.
Kursisterne skal gerne være i stand til at bedømme rovandet ud til Husodde i forhold til bølger, højde og retning samt forventet vanddybe
ved bankerne.

På vandet

Øv kursisterne i at sammenholde hvad de har observeret fra land og de faktuelle forhold på vandet

Version

Dato

Ansvarlig

Side 33 af 34

IPP2 – Afsluttende evaluering

Niveau: IPP2
Afsluttende evaluering
De 2 sidste undervisningsaftner skal kursisterne aflægge prøve.
Holdet deles i 2. Det ene hold aflægger prøver og det andet hold har en normal træningsaften.
Aftenen starter med en snak med kursisterne omkring
 Lokale ro-regler
 Valg af kajak og pagaj
 Påklædning
 Sikkerhed på vandet
 Vejr og vind
Formålet med snakken er at få afdækket kursistens kendskab til- og forståelse for HKKs elementære regler for roning. Snakken skal ikke opfattes som en prøve, men
som en påmindelse om de rutiner de skal have ind under huden, når de skal til at ro uden instruktør.
På kurset har roerne været igennem følgende emner
 Løft, håndtering, isætning, indstigning og udstigning
 Roning i lige linje – 200 m
 Baglænsroning og stoptag
 Dreje kajakken 360 grader på stedet
 Roning i 8‐taller
 Sidetag
 Lavt støttetag (”klappe”)
Alle roerne skal som udgangspunkt vise deres færdighed i de nævnte øvelser. Instruktøren skal give en tilbagemelding på de punkter som roeren med fordel kan øve sig
på.

Version

Dato

Ansvarlig

Side 34 af 34

IPP2 – Afsluttende prøve

Niveau: IPP2
Afsluttende prøve
De 2 sidste undervisningsaftner skal kursisterne aflægge prøve.
Holdet deles i 2. Det ene hold aflægger prøver og det andet hold har en normal træningsaften.

Selvredning.
Roeren skal kæntre på dybt vand hvor de ikke kan bunde, frigive cockpitovertræk og derefter så hurtigt som muligt få fat i kajakken. Svømme ca. 100 meter ind på lavt
vand, hvor de kan bunde. Tømme kajakken og kommer op ved egen hjælp.

Prøven kan med fordel aflægges ud for cirkuspladsen, således at de svømmer ind imod land.
Prøven skal aflægges overfor en IPP2 instruktør

Makkerhjælp
Der skal ikke aflægges prøve i makkerhjælp, men de skal vise at de stadig kan.

Version

Dato

Ansvarlig

