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Referat fra DMU Uddannelsesudvalg (UU) 
 

UU-møde:  03-15 

Mødedato: 01.06.2015 

Til stede:   Jesper Holm (JH), Hanne Thomsen (HT), Pia Dall Petersen (PDP), Hans Storm (HS),  

Niels Frode Sølvsteen (NFS), Lea Kahlke Hansen (LKH).  

Ikke til stede:  Martin Skov Jensen (MSJ), Hans Jørn Beck (HJB) 

Referent:  Lea Kahlke Hansen 

Dato:  02.06.2015 

 

 

Dagsorden: 

 

1. E-learning – status og videre forløb 

2. Uddannelsesskema (meritstruktur) 

3. Indstilling af kurser til e-learning 

4. Miljøuddannelsesmateriale 

5. ATK Speedway  

6. Klubtræneruddannelsen  

7. Eventuelt, herunder næste møde 

 

 

1. E-learning – status og videre forløb 

LKH orienterede om status på e-learningprojektet. Siden sidste UU-møde er der blevet 

skrevet kontrakt med leverandøren Conzentrate, og processen er kommet hurtigt i 

gang. Platformen er i luften, der er blevet lavet templates og diplom, og dialogen med 

Conzentrate har været rigtig god og effektiv indtil videre. 

LKH fremlagde projektplanen, hvori næste skridt er oplæring i hhv. den administrative 

del af Learning Arena og egentlig kursusproduktion. LKH, Martin Thenning og HT 

deltager på administratorkurset d. 16. juni. LKH og flest muligt fra UU deltager på et 

kursus i kursusproduktion. Inden oplæringen i kursusproduktion finder alle deltagende 

UU-medlemmer forslag til kurser, som de gerne vil lave som e-learning, så der kan 

arbejdes med dem på dagen. 

 

Ansvar: 
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2. Uddannelsesskema (meritstruktur) 

LKH har fremsendt et uddannelses-/meritskema til UU, som skal udfyldes med data om 

alle vores officialuddannelser. Skemaet er vigtigt for at vi skal have en fælles 

udgangspunkt – ikke kun i forhold til e-learningprojektet, men også i forhold til al 

kommunikation omkring vores officialuddannelser og fremtidig udvikling af disse.  

UU tager stilling til skemaet sammen med deres SK og vender inden midten af juni 

måned tilbage til LKH med rettelser og tilføjelser til deres respektive sportsgren. 
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3. Indstilling af kurser til e-learning 

E-learningkurser bør nedbrydes til korte delkurser, så folk ikke mister interessen 

undervejs. Derfor giver det god mening at tænke i modulbaserede e-kurser, hvor de 

enkelte moduler vil kunne genbruges i forskellige sammenhænge. 

Forslag til kurser, som vil kunne laves som e-learning: 

- Jeans kassererkursus    

- ATK BMX (supplement til trænerundervisning)       

- DMU struktur og organisation    

- Alment reglement                               

- Flagregler for hver gren   

- SW baneprøver 

- RR baneprøver 

- Evt. TT den teoretiske del – LKH spørger Kristian Lang om det er relevant 

Miljøofficialuddannelsen vil ifølge Miljøudvalget kunne overgå helt til e-learning, men 

der er brug for yderligere information fra MU’s side, før det kan laves som e-kursus. Se 

punkt 4 for yderligere om miljøofficialuddannelsen.  

Mange af vores kursister vil have fordel af, at der bruges speak på vores e-kurser. Der 

bør derfor købes en USB-mikrofon, så vi selv kan lave lyd (pris ca. 500 kr.). Desuden 

undersøges det, hvad det koster at få lavet professionelt speak til kurserne.  
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4. Miljøuddannelsesmateriale 

Der er lavet nyt Powerpoint-materiale til brug på miljøofficialkurserne (traditionel 

form) i juni, men UU savner noget uddannelsesmateriale, som er mere fokuseret i 

forhold til målgruppen. 

UU afventer stadig en afklaring fra MU’s side af, om MU ønsker en to-delt 

miljøofficialuddannelse, fx hvor nogle uddannes til at være tilsynsførende ved stævner 

og andre til at lave egenkontrol i klubben. Skal der være én miljøuddannelse til daglig 

brug og én til at uddanne specialister? Skal der være én uddannelse for banedrivende 

og én for ikke-banedrivende klubber? Med andre ord vil UU gerne have en beskrivelse 

af målgruppe, funktion og niveau for miljøofficialuddannelsen/-erne. Den 

kursusbeskrivelse, som foreligger, giver ikke tilstrækkeligt svar på ambitionsniveauet 

for uddannelsen.  

I løbet af sæsonen 2015 vil miljøofficialuddannelsen overgå til e-learning. Når 

storyboard/materiale til e-learningkursus foreligger, vil UU få det tilsendt til 

orientering, kommentarer og godkendelse. Inden kurset produceres, bør klubberne 

spørges, hvad de forventer af miljøofficialkurset og hvad de har behov for i netop 

deres klub.  
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5. ATK Speedway  

LKH redegjorde for status på ATK SW. Lige nu afventes tekster fra Landstræner Anders 

Secher, og han vil henover sommeren sætte tid af til at skrive, så det er planen, at 

bogen vil kunne være færdig i slutningen af 2015.  

LKH har det redaktionelle ansvar for ATK SW i samarbejde med SA og AS. En vigtig 

prioritet er, at SK SW er med inde over tilblivelsen af bogen og læser igennem og 

kommenterer, gerne ad flere omgange.  
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6. Klubtræneruddannelsen  

For at skabe incitament til, at klubberne sender flere deltagere på KT1 og KT2, bør 

priserne være mere overkommelige. UU anbefaler derfor, at deltagergebyret sænkes 

til 2.000 kr. for KT1 og 3.000 kr. for KT2 (priser 2014/2015 hhv. 4.000 kr. og 6.000 kr.). 

Det vil samlet set kunne resultere i et underskud på omkring 50.000 for 

klubtræneruddannelserne i sæsonen 2015/2016. Dette indstilles til godkendelse i HB. 

Bemærk, at der i næste regnskabsår kommer en indtægt for klubtræneruddannelserne 

via DIFs fordelingsnøgle.  

Derudover foreslår UU, at den sidste, grenspecifikke weekend af KT1 afholdes fra 

fredag aften til lørdag eftermiddag, hvor deltagerne fredag aften uddannes til TL-

officials og lørdag bruges på grenspecifik undervisning. KT2 afholdes som et 

dagsmodul, så der spares på udgifter til overnatning.  

Datoer for DIF-weekender på næste klubtrænerforløb:  

KT1: 8-10/1-2016 - grenspecifikt i foråret 2016 

KT2: 24-25/10-2015, 14-15/11-2015, 8-10/1-2016 - grenspecifikt i foråret 2016 
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10. Eventuelt, herunder næste møde 

Stævnelederkursus afholdes i VBMK 

Det årlige stævnelederkursus i januar måned flyttes fremover til Vissenbjerg-Bred 

Motorklub, hvor der er et stort mødelokale med projektor til rådighed, og hvor 

klubben vil kunne stå for forplejningen. 

 

Næste UU-møde 

Aftales efter sommerferien. 

 

 

 

 

 

 

 

 Referent LKH 02.06.2015  

 


