
 1 

Indstilling til Silkeborg Kommunes Idrætslederpris 2014. 
 

 

Silkeborg Kajakklub indstiller cheftræner Finn Pape til 

Silkeborg Kommunes Idrætslederpris 2014. 
 

 

 
 



 2 

Da Finn i 1974, for første gang satte sig i en kajak kunne ingen vide at han 40 år senere stadigvæk 

ville elske sporten. 

 

Altså havde Finn i 2014, 40 års jubilæum som kajakroer! 

 

Finn er indbegrebet af en rigtig Silkeborg-dreng. Født og opvokset på Vejlbovej i Sydbyen i 1958, 

hvor fritiden gik med fodbold og cricket. 

 

I 1974 satte Finn sig for første gang i en kajak, og der har han så nærmest siddet siden. 

 

I 1984 blev Finn opfordret til at være træner for et børnehold, og træner og ledergerningen har siden 

da været en meget stor del af Finns liv. 

 

I 1994 lagde Finn murerskeen på hylden, og hans store interesse for natur og miljø drev ham tilbage 

på skolebænken, og de næste år læste Finn til biolog. 

Finn har dog ikke gjort biologien til sin levevej, men deler meget sin viden om alverdens 

mærkværdigheder til de unge der ikke nåede at komme i dækning ! 

 

Finns medaljesamling er stor og rummer guld, sølv og bronzemedaljer fra danske og internationale 

stævner. 

 

I dag er medaljehøsten dog skiftet ud med pokalhøst. 

 

Finn er en væsentlig årsag til at Silkeborg Kajakklub på Dansk Kano og Kajakforbunds Årsmøde 

2014 fik overrakt de fire mest prestigefyldte pokaler.  

 

 
 

Finn har Danmarks højeste elitetræneruddannelse, som han har taget på Idrættens Træner Akademi.  

 

Han deler gerne ud af sin store viden og færdigheder, når nogen har behov for det. 
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Træner og frivillig. 

Finn startede som børnetræner i 1984, og har siden 2000 været cheftræner i Silkeborg Kajakklub. 

Elitearbejdet har altid haft Finns store opmærksomhed, først i Team Danmark Talentcenter, som i 

2003 blev omdøbt til Kraftcenter Silkeborg, og fra 2013 til Super Kraft Center Silkeborg. 

 

Finns virke som træner og leder er kendetegnet ved en livslang dedikation til kajaksporten, og ikke 

mindst kærlighed til de mange unge talenter, der dagligt træner og ror kajak. 

 

Udover Finns meget omfattende virke som elitetræner, tager Finn også del i det frivillige arbejde i 

Silkeborg Kajakklub.  

Finn er næsten altid at finde i klubben, hvor han er vellidt af alle roere, i alle aldre, og på alle 

niveauer. 

 

Kort efter Sankt Hans kan Finn ses på sin cykel med hækkeklipperen på styret og på vej ned i 

klubben for at ordne bøgehækkene omkring klubbens bygninger.  

 

Han kan også træffes med en spraydåse ude på klubbens både, hvor han maler graffiti på 

påhængsmotoren for at skjule, at der er sat nye motorer på. 

 

De mange talentfulde roere, der dagligt træner i Silkeborg Kajakklub nyder godt af Finns viden om 

træning i almindelighed, og kajaktræning i særdeleshed.  
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Finn som træner og landstræner. 

Finn er i dag U18 landstræner, efter at han i tre år stod i spidsen for et U16 landshold, der udviklede 

sig fra at være dem, der deltog i internationale stævner og mesterskaber, til i dag at være dem der 

også vinder medaljer. 

Fire år i træk har Finn således stået i spidsen for det U16 / U18 landshold, der meget overbevisende 

de seneste fire år har vundet det samlede Nordiske Ungdomsmesterskab. 

 

 
Det danske U-16, U18 og U21 landshold til NM i Bagsværd 2013. 

 

 

Finn har gennem mange år formået at samle Danmarks største gruppe af unge kajaktalenter. 

På sigt bliver nogle af dem, nogle der vil kunne opleves når der transmitteres fra VM, OL osv. 

 

Finn har igennem sin store kærlighed til kajaksporten, været med til at præge opbygningen af en ny 

og mere tidssvarende organisation i Dansk Kano og Kajakforbund (DKF).  

Det store arbejde sikrer en kvalificeret og erfaren trænerstab, der kan være med til at udklække nye 

verdensstjerner i kajaksporten. 

 

Silkeborg Kajakklub har i 2013 og 2014 kunnet fejre at klubben har verdensmestre og 

europamestre, nordiske og danske mestre. 

 

Resultaterne har vakt stor opmærksomhed i den internationale kajakverden. 

 

En speaker til EM 2013 og EM og VM 2014 omtaler Silkeborg Kajakklub, som verdens stærkeste 

maratonklub og det understreger blot niveauet for det store talent og træningsarbejde Finn står for. 

 

Finn har via sit store engagement i klubben også formået at samle en stor gruppe af frivillige 

trænere og en stor forældrekreds omkring sig.  

 

Finn formår at tiltrække, motivere og fastholde sine mange unge talenters lyst til at træne på så højt 

et niveau at Silkeborg Kajakklub hvert år har mange, der bliver udtaget til de danske landshold. 



 5 

 

 

 

 
 

 

Silkeborg Kajakklub håber, at Fritids og Kulturudvalget i Silkeborg Kommune sammen med 

Idrætsrådet vil støtte vores indstilling af Finn Pape, og dermed sammen med os være med til at 

påskønne Finn´s meget store arbejde for kajaksporten i Danmark, og især i Silkeborg gennem 30 år 

som træner og leder. 

 

 



 6 

 

 

Finns dedikation og kærlighed til kajaksporten er væsentligt medvirkende til at Silkeborg Kajakklub 

og danske landshold i dag er med helt fremme, og nu kan konkurrere mod resten af verdenseliten. 

 

En profilering af kajaksporten i Danmark, men ikke mindst Silkeborg, som vi alle kan være meget 

stolte af. 

 

 

På vegne af Silkeborg Kajakklub 

 

 
 

 Thomas Winther 

twinther@webspeed.dk 

29850928 

mailto:twinther@webspeed.dk

