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Referat fra DMU Uddannelsesudvalg (UU) 
16. december 2015 kl. 17.30 – 21.30. Sted: Fjelsted Skov Kro. 

 
Deltagere: Jesper Holm (formand), Niels Frode Sølvsteen, Hanne Thomsen, Martin Skov Jensen, Lea 
Kahlke Hansen (DMU). 
Afbud: Pia Dall Petersen. 

 
Dagsorden: 
1. E-learning 
2. Klubtræneruddannelsen 
3. Klublederuddannelsen 
4. S-kursus 2016 
5. ATK Speedway  

____________________________________________________________________________________ 
 

Ad 1 
 

E-learning 
Fire kurser havde været sendt ud inden mødet:  

 Sikkerheds- og Førstehjælpskursus for kørere 

 Genopfriskningskursus for MX-dommere 

 Road Racing kørerlicenskursus  

 Road Racing G-licenskursus 
Kurserne blev gennemgået, og nogle tilføjelser/rettelser blev vedtaget. Hovedpunkter: 

 Der skal laves en standardintroduktionsspeak, som skal komme først på alle 
kurser. Det skal være en kort forklaring af, hvordan systemet fungerer for 
brugeren – at man har mulighed for at pause og gå frem og tilbage i kurset via 
navigationsbaren og at der er mulighed for at gemme/printe et diplom. 

 Sikkerheds- og førstehjælpskurset: 
Alkohol er et større problem end doping, hvorfor vægtningen af disse emner i 
kurset skal genovervejes. Det tilføjes, at dopingkontrol er en tidskrævende 
proces.  
Kurset er lidt langt – LKH ser på, om det kan kortes lidt ned. 

 Genopfriskningskurset for MX-dommere: 
Det tilføjes i teksten, at man skal huske både Alment Reglement og MX-
reglement samt dommerskilt + vest. 

 Road Racing-kurserne:  
Er lavet med brug af de Power Point slides, der traditionelt er blevet undervist 
ud fra. Der skal sættes billeder ind, så brugerens opmærksomhed holdes fast 
og det ikke bliver for kedeligt. Dette gælder især for RR G-licenskurset.  
På slides med meget tekst forskydes speaken nogle sekunder, så brugeren kan 
nå at læse, inden speaken begynder. 

 Generelt for alle kurserne: De links, der ligger i Fairplayfiguren, rettes så de 
leder mere præcist hen til relevant info – ikke bare til forsiden på DMU’s 
hjemmeside. 

Herefter blev gennemgået en række administrative spørgsmål i forbindelse med 
brugen af e-learningkurser i officialuddannelser og anden undervisningssammenhæng. 

 Efter bestået/gennemført kursusforløb har brugeren mulighed for at 
printe/gemme et diplom med angivelse af kursus og eget navn. Dette kan fx 
bruges i tilfælde, hvor det til en praktisk prøve skal bevises, at det teoretiske 
element er gennemgået. 

 Vi vil aldrig kunne kontrollere, hvem der egentlig tager de prøver, der er en del 
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af e-learningforløb. Hvis der er tale om fx baneprøver til børn, kan det være 
deres forældre, der tager prøven eller hjælper barnet med prøven. Dette er 
umuligt at undgå og må tages højde for, når den enkelte SK beslutter, hvad der 
skal være e-learning og hvad der ikke skal. 

 Når først en bruger har fået adgang til et kursus, skal vedkommende som 
udgangspunkt blive ved med at have adgang til det. Det gælder dog kun 
undervisningsdelen og ikke en eventuel tilhørende prøve. 

 Ved kurser for officials er det stadig klubben, der bestemmer, hvornår et 
medlem skal have adgang til et e-kursus. Tilmelding til et e-kursus kan ske på 
to måder. Den ene måde er, ligesom til almindelige kurser, gennem 
Kursusportalen. Ved tilmeldingsfristens udløb sendes automatisk en 
deltagerliste til Lea, som giver de tilmeldte adgang til det pågældende kursus. 
Den anden måde er ved, at klubben sender en deltagerliste til Lea med folk, 
som de gerne vil have på et bestemt kursus, og Lea giver så adgang til de 
deltagere. 

 Hver 14. dag giver Lea klubben/kursuslederen besked om beståede kursister, 
sender deltagerliste til Kasper, som laver licenser, og til Jean, som fakturer 
klubben. 

 I nogle grene vil kørerne skulle tage baneprøve/kørerlicenskursus som e-
learning. Lea undersøger muligheden for at koble kørerlicensbestilling med 
adgang til at tage en baneprøve via e-learningsystemet, hvis baneprøve ikke 
allerede haves. Det er en forudsætning for at gennemføre kurset, at man er 
medlem af en klub og har et licensID.  

 Det er op til den enkelte sportsgren, om man ønsker e-kurser til forskellige 
uddannelser, men findes der et e-kursus, så er det dét, der er 
undervisningsformen – og ikke et fysisk kursus. Med andre ord skal 
uddannelsen kun køres på én måde. Dog vil klubben fortsat kunne supplere 
med aftenmøder, briefings eller andet for at give mulighed for dialog og 
erfaringsudveksling. 

 Prisen for et e-kursus forbliver den samme som for et almindeligt, fysisk 
kursus. 

Videre forløb: frem til næste UU-møde overvejer udvalgsmedlemmerne, hvilke e-
kurser, de hver især ønsker produceret til deres grenspecifikke formål. 
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Ad 2 Klubtræneruddannelsen 

UU har tidligere vedtaget, at klubtrænerkursister som en del af 
klubtræneruddannelsen får en TL-licens, så de ikke risikerer ikke at kunne stå for 
træningen selv, når de er færdiguddannede klubtrænere. De kursister, der ikke 
allerede har en TL-licens, skal derfor på TL-kursus. Lea undersøger, hvor mange 
kursister, det drejer sig om. Disse kommer så med på de TL-kurser, der alligevel 
afholdes i MX og SW. LKH spørger SK BMX, om de også ønsker det for BMX. 
ATK-bøgerne er undervisningsmateriale på klubtræneruddannelsen i de grene, hvor de 
er lavet, og erstatter evt. gammelt undervisningsmateriale.   
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Ad 3 Klublederuddannelsen 
Det blev besluttet at anbefale en udskydelse af klublederuddannelsen til efteråret / 
vinteren, så der er den nødvendige tid til at sikre, at behovet er afdækket og klubberne 
bakker op om tiltaget. Punktet om uddannelsesbehov inkluderes i den kommende 
tilfredshedsundersøgelse til klubberne efter sommerferien, så der er mere grundlag 
inden klublederseminaret, således at videre præsentation og ideer kan inkluderes i 
programmet på klublederseminaret.  
UU beder om, at punktet tages med på kommende HB-møde. 
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Ad 4 S-kursus 2016 
S-kurset flyttes fra d. 17. til d. 24. januar 2016.  
Som forberedelse til kurset skal deltagerne gennemgå e-learningkursus om Alment 
Reglement. Hanne og Jesper ser på, om det eksisterede kursus er fyldestgørende, eller 
der skal laves en udvidelse. 
Under kurset anvendes gruppearbejde – Hanne har lavet nogle forslag til, hvordan det 
kan foregå. 
Den afsluttende prøve tages via e-learningsystemet. Hanne sender prøven til Lea, så 
den kan blive sat op i systemet. 
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Ad 5 ATK Speedway 
LKH orienterede om status for ATK speedway. Det første udkast til bogen er blevet 
læst og kommenteret af Team Danmark, som overordnet var positive over for 
materialet. TD gav en del kommentarer – nogle ting skal rettes, og andre kan vi 
overveje at rette. Lea, Søren og Anders Secher arbejder videre med materialet, som 
Team Danmark får til gennemlæsning og kommentarer igen i januar måned. Herefter 
forventes materialet færdigt inden for kort tid.  
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Ad 6  Eventuelt, herunder næste møde 
Næste møde afholdes onsdag d. 24. februar kl. 17:30 på Fjelsted Skov Kro. 
 
 
 
Referent LKH 21.12.2015 
 

 
 
 
 
 

 


