	
  

Euro Paddle Pass (EPP) – egenfærdigheds certificering
EPP er et europæisk samarbejde, der fastsætter regler og standarder for
egenfærdigheder for roere/udøvere i kano- og kajaksporten. Det er regler, der
beskriver hvor dygtig en roer er til at manøvrere i båden. Foreløbig har Frankrig,
Storbritannien, Tyskland, Sverige, Irland, Slovenien og Danmark tilsluttet sig EPPsystemet og på sigt er det planen at få langt flere lande med.
EPP har egenfærdighedsniveauer fra 1-5. EPP har egenfærdighedsniveauer fra niveau
1, der er en simpel introduktion til det at ro, til niveau 5, der er expert niveauet.
EPP struktur
Der er flere forskellige linier inden for EPP: turkajak, kapkajak, kapkano, havkajak,
foskajak, surfkajak. Den linje der er aktuel for os er tur- & kaplinjen, der har følgende
strukturen.

Niveau 1, GUL – Introduktion

Tur/kap kajak

Niveau 2, GRØN - Begynder (frigivet roer i 361)

Tur/kap kajak

Niveau 3, BLÅ – Fortsætter

Tur/kap kajak

Niveau 4, RØD – Videregående

Tur/kap kajak

Niveau 5, SORT – Expert

Tur/kap kajak

EPP i Danmark
361 Kano- & Kajakklub har anvendt EPP systemet siden det blev indført af forbundet
(DKF) i 2008. Niveau 2 er DKFs anbefalede frigivelsesstandard og 361 voksenbegynder kursus opfylder kravene til frigivelse på EPP2 niveau.
Ved at indføre EPP i klubberne og på forbundets kurser er det forbundets ønske at
skabe større sammenhængskraft i forbundets og klubbernes uddannelsesarbejde, og
gøre det lettere for alle at sammenligne og gennemskue hvad der sker på
uddannelsesfronten i klubberne. EPP vil på længere sigt gøre det lettere at få adgang
til kajakklubber i udlandet, ved permanent flytning eller under ferie, da vi bruger
samme standarder.
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I 361 Kano- og Kajakklub har samtlige roere, der var frigivet før 2008, fået tildelt
EPP2 niveau.

EPP kurser i 361
Udover vores begynderkurser arbejder vi på også at tilbyde kurser på EPP3 og EPP4
niveau. Ønsker du at opnå højere EPP niveau end 2, skal prøven forestås af en
ekstern instruktør, og skal foregå via forbundet. Prisen er ikke endeligt fastsat, men
vil variere afhængigt af niveauet du aflægger prøve i. Ønsker du et højere EPP niveau
end 2 kan du rette henvendelse til kontoret, hvorefter vi står for det praktiske.

Eksterne udbydere
Forbundet har åbnet op for, at eksterne udbydere kan erhverve sig en licens til at
benytte sig af EPP-systemet.
Læs mere om EPP-samarbejdet på www.europaddlepass.com eller på forbundets
hjemmeside http://kano-kajak.org/uddannelse-2/roeruddannelse-epp.
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