
 
 

Referat fra møde i DMU Uddannelsesudvalg (UU) 

 

Deltagere: Jesper Holm, Jonas Nygaard Nielsen, Lea Kahlke Hansen. 

Mødedato: 18.05.2016 

 

E-learning 

DIF har underskrevet kontrakt med Conzentrate om en fælles e-learningplatform for specialforbundene. 

DMU afventer et møde med DIF for at høre nærmere om løsning og pris – derefter skal aftalen med 

Conzentrate genforhandles, eller DMU skal med i DIFs løsning. 

Ansvaret for uddannelse er overgået til SK’erne, og særligt SK MX har udvist stor interesse for at få lavet e-

learningkurser. Disse arbejdes der på pt., og der er lavet en plan for, hvad der skal laves det kommende år. 

Der kan med fordel sættes større fokus på køreruddannelse i motocross, og til dette er e-learning oplagt. 

 

Klubtræneruddannelsen  

Der skal ses på, om Road Racing kan få et par deltagere med på klubtræneruddannelsen. Jesper tager fat i 

AMK og Lea snakker med Viking, om de har nogen potentielle deltagere. 

1-2-Træner-konceptet skal undersøges nærmere – det kan evt. bruges til at opkvalificere vores 

træningsledere (særligt MX) og fungere som en del af fødekæden til KT1. 

Der skal gøres mere for at opkvalificere vores KT1’ere, fx vha. et obligatorisk trænerseminar (jf. d/s-

seminar). 

For at skabe overblik over de trænere, der er aktive, skal trænerne registreres med en licens i FS. Lister over 

registrerede trænere rundsendes til klubberne mhp. bekræftelse fra klubben.  

DMU’s næste klubtræneruddannelsesforløb kører som følger:  

KT1: Afholdes af DMU – 1. weekend 6.-8. januar 2017, Kolding - 2. weekend i marts/april, sted ikke fastsat. 

Deltagergebyret på KT1 er 4.000 kr. (samme som sidste år). Ved 15 deltagere vil budgettet gå i 0.  

KT2: Afholdes af DIF – 1. weekend 3.-5. februar 2017, Brøndby – 2. weekend 3.-5. marts 2017, Brøndby – 3. 

weekend 18.-19. marts 2017, Brøndby – 4. weekend ikke fastlagt. 

Da begge forløb først afholdes i 2017, deltager BMX ikke på DMU’s klubtrænerforløb. 

 

Det skal være overskueligt, hvordan vores uddannelsessystem hænger sammen. Lea sørger for at lave 

uddannelsesdiagrammer for hver gren.  

 

Klublederuddannelsen 

HB foreslås, at DMU’s klublederuddannelse koster 8.000 kr. pr. person (min. 2. pr. klub – for 3. deltager og 

opefter er prisen 2.500 kr. pr. person).  

Eftersom uddannelsen i høj grad også er relevant for de professionelle speedwayselskaber, er deltagelse på 

forløbet obligatorisk for disse.  

Alle klubber er garanteret et tilskud på min. 50 % af kursusgebyret – fås det ikke via kommunen, går DMU 

ind og giver tilskud. 

http://dmusport.dk/


 
 
Klublederseminar  

Klubberne har igennem flere år efterspurgt noget indhold på klublederseminaret, som kan give dem nogle 

værktøjer med hjem til at drive klubben. Det foreslås derfor HB, at årets klublederseminar tilpasses 

derefter – bl.a. med en smagsprøve på den kommende klublederuddannelse. 

 

Referent: LKH. 

http://dmusport.dk/

