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Referat fra DMU Uddannelsesudvalg (UU) 
 
UU-møde:  04-15 
Mødedato: 21.10.2015 
Til stede:   Jesper Holm (JH), Hanne Thomsen (HT), Pia Dall Petersen (PDP),  

Niels Frode Sølvsteen (NFS), Martin Skov Jensen (MSJ), Lea Kahlke Hansen (LKH).  
Ikke til stede:  Ingen 
Referent:  Lea Kahlke Hansen 
Dato:  22.10.2015 
 
 
Dagsorden: 

1. E-learning – status og videre forløb 
2. Klubtræneruddannelsen – status og videre forløb 
3. Klubtrænerseminar 
4. Klublederuddannelse 
5. Kommende kurser 
6. Evaluering af officialkurser 
7. ATK Speedway  
8. ATK Motocross 
9. Eventuelt, herunder næste møde 

 
_______________________________________________________________________________________ 
 

  Ansvar: 
   
   
1. E-learning – status og videre forløb 

Orientering v. LKH. Siden sidste UU-møde er platformen ”gået i luften”, og alle DMU-
medlemmer har fået adgang til de første digitale kurser. Indtil videre er det 
begrænset, hvor mange der har prøvet dem, men det er normalt i opstartsfasen, 
hvor kurserne endnu ikke er blevet obligatoriske eller integreret i de licensgivende 
uddannelser. Den proces vil starte henover vinteren.  
Et foreløbigt oplæg til et sikkerheds- og førstehjælpskursus, som også har været 
gennem Sikkerhedsudvalget, blev gennemgået. Der var enkelte rettelser til udkastet. 
Det blev understreget, at billedmaterialet skal gå på tværs af sportsgrene. UU vender 
tilbage til LKH inden for en uge, hvis de har særlige grenspecifikke pointer, som skal 
tages med i dette kursus. Herefter går det i produktion. 
Et foreløbigt oplæg til et genopfriskningskursus for MX-dommere blev gennemgået. 
UU havde ikke nogen indvendinger mod materialet, som LKH arbejder videre på i 
samarbejde med SK MX og Jann Rünitz. Når kurset er færdigt, kan de andre grene 
vurdere, om de ønsker noget lignende.  
Oplæg med forslag til kommende kursusproduktion blev gennemgået. Følgende 
kurser står øverst på listen: 

 Sikkerheds- og førstehjælpskursus for kørere 

 Genopfriskningskursus for MX-dommere 

 G-kursus i RR (når kurset er færdigt, kan de andre grene vurdere, om de vil 
have noget lignende). JH sender G-materiale til LKH. 

 TK-genopfriskningskursus i MX. MSJ sender TK-materiale til LKH. 

 TK-medhjælperkursus i RR. JH sender materiale til LKH. 

 S-kursus, test i Alment Reglement og dagens pensum 
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 Kursus til Sportsudvalgsmedlemmer i RR og MX 
 
 
Det blev aftalt, at følgende kurser indtil videre fortsætte udelukkende som fysiske 
kurser: 

 TL, Martin og Frode står for disse kurser. 

 TK SW ønsker at fortsætte med fysiske kurser. 

 S kurset afholdes som hidtil som et fysiske kursus, bortset fra test og 
pensum. 

Følgende kurser bliver først overvejet, når vi har erfaringer med udvikling og brug af 
de kurser, der nu sættes i gang: 

 Genopfriskningskurser i TL, M, KT 1 og 2 samt D. 

 Sportsreglement 

 Baneprøver 

 TalentHUSET 

 Methanol opbevaring 

 Polititilladelsen 

 Konflikthåndtering 
 
Der udvikles ikke kursus for nye SK medlemmer, og bestyrelsesmedlemmer dækkes 
af klubledelseskurset. 
LKH orienterede desuden om muligheden for kursustilmelding og administration i e-
learningsystemet, hvilket dog er en dyrere løsning end den nuværende og ikke for 
øjeblikket er nødvendig. UU besluttede at fortsætte med det nuværende 
portalsystem. 
 

   
2. Klubtræneruddannelsen – status og videre forløb 

Orientering v. LKH. Der er ca. 60 tilmeldte til Klubtræner 1, hvilket vil sige, at der 
oprettes to hold, som skal på DIF-weekend i januar 2016. Budgettet er ikke endeligt, 
men tyder på et mindre overskud for KT1. 
Klubtræner 2 oprettes ikke, men de kursister, der havde nået at tilmelde sig, har fået 
tilbud om at deltage på DIFs Træner 2-forløb. DMU står stadig for den grenspecifikke 
del. Foreløbig er der kun tale om en enkelt BMX-kursist, for hvem der vil blive 
arrangeret en grenspecifik weekend i foråret 2016. 
I 2016 vil UU tage stilling til, om strukturen på KT1 og KT2 er, som den skal være – 
herunder om det grenspecifikke kan veje tungere. 
 
 

LKH 

3. Klubtrænerseminar 
Orientering v. LKH om forslag til program og foreløbigt budget.  
UU vedtog at afholde seminaret i Taulov, hvilket giver en stor besparelse på 
budgettet pga. billigere forplejning og gratis mødelokaler.  
Seminaret afholdes som et éndagsseminar i januar eller februar med emnerne 
sportspsykologi, træningsplanlægning og værdisæt på programmet.  
Alle uddannede klubtrænere i DMU inviteres, og der kræves mindst 20 deltagere for 
afholdelse.   
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4. Klublederuddannelse JH/JB/LKH 



   

Side 3 af 3 

  Ansvar: 
   

Orientering v. JH og LKH om oplæg til en klublederuddannelse, som der gennem 
længere tid har været et ønske om fra klubber og Hovedbestyrelsens side.  
Klublederuddannelsen omfatter fire moduler, som afvikles over to hverdagsaftener 
(se vedlagte synopsis i bilag). Disse planlægges til uge 13 og uge 17 (hhv. slut marts 
og slut april).  
UU gennemgik, hvem der bør undervise på de forskellige moduler. MSJ vil fungere 
som underviser på modul 3 og 4 pga. sin erfaring på både DMU- og klubplan. HT 
undersøger muligheden for at få en sponsor med på modul 4. UU overvejer andre 
relevante undervisere. 
JH, JB, LKH og undervisere arbejder videre med udviklingen af uddannelsen, som vil 
blive præsenteret på klublederseminaret 2015. Prisen for deltagelse målsættes til 
1.000,- kr. for en klub, som giver adgang for tre deltagere samt 250,- kr. for hver 
deltager ud over det. 
Det forventes at der afholdes et seminar i vest først, da der er flest klubber her. 
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5. Kommende kurser 
LKH orienterede om to kommende kassererkurser med Jean Snitily som underviser i 
hhv. Randers d. 18. november og Brøndby d. 25. november og opfordrede til at 
sprede budskabet. 
Årets S-licenskursus afholdes d. 17. januar hos Vissenbjerg Bred Motor Klub. 
Kurser i 2016 planlægges løbende.  
 

 
 
 
 
 
 
 

6. Evaluering af officialkurser 
LKH sender fortsat deltagerevalueringer ud til DMU’s undervisere. Feedback er 
relevant for nye undervisere og dem, der underviser på G-kurser ude i klubberne. 
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7. ATK Speedway 
Anders Secher har fremsendt ca. 125 siders tekstudkast og er fortsat i gang med at 
skrive. Han afleverer det samlede udkast til DMU senest d. 1. december. Team 
Danmark og SK SW får tilsendt materialet til gennemlæsning i starten af december 
måned. Materialet vil være klar til brug på klubtræneruddannelsen i 2016, om ikke 
på tryk så i pdf-format. 
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8. ATK Motocross 
Der er taget hul på ATK MX med Emil, Martin W., Søren og LKH som skrivegruppe. 
Der vil snarest blive udarbejdet en tidsplan for projektet, som forventes færdigt i 
løbet af 2016. 
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9.  Eventuelt, herunder næste møde 
Næste UU-møde afholdes onsdag d. 9. december kl. 17:30 på Fjelsted Skov Kro.  
 
 
 

 

 Referent LKH 22.10.2015  
 


