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3. S-kurset 

4. Implementering af ATK SPW 
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Ad 1 

LKH orienterede om HB’s beslutning om at ændre på strukturen og arbejdsgangen på uddannelsesområdet. 

Fremover vil LKH og JN koordinere uddannelsesarbejdet med den enkelte SK. Aftenens møde i ”det gamle” 

Uddannelsesudvalg var derfor et afrundingsmøde, da udvalget fremover ikke vil mødes i UU-regi længere. 

Baggrunden for den nye struktur er et ønske om at sikre forankringen af uddannelsesområdet i SK’erne, at 

prioritere den enkelte sportsgrens ønsker og behov samt at sikre, at de forskelligheder, der eksisterer 

mellem sportsgrenene, ikke bliver en hindring for et samlet løft af uddannelsesområdet i DMU. LKH vil 

være i løbende dialog med hver SK, uddannelse vil være et fast punkt på dagsordenen på hvert SK-møde, 

ogLKH deltager selv med mellemrum på SK-møder. Uddannelse vil desuden være et fast punkt på 

dagsordenen på HB-møderne. 

1-2-årsplaner med hver SK skal sikre fremgang og desuden sikre kontinuitet i LKH’s arbejde i løbet af året, 

da der kan være stor forskel på, hvor travlt SK’erne har i løbet af sæsonen. 

På næste side ses en illustration af, hvordan uddannelsesarbejdet fremover vil varetages i DMU. 

 



   

Side 2 af 3 

 
 

 

Ad 2 

I vinteren 2015/2016 er to e-learningforløb for første gang blevet brugt som en obligatorisk del af 

officialuddannelserne.  

I MX har man haft et ”Genopfriskningskursus for MX-dommere”, som dommere og stævneledere skulle 

gennemgå, inden de mødte op til det årlige dommerseminar. E-learningkurset indeholdt en test i de nye 

reglementsændringer, så SK kunne forberede sig på, hvilke ændringer, man skulle bruge mest tid på at 

gennemgå på selve kurset. Både deltagere og SK har meldt positivt tilbage på brugen af e-learning, og SK 

planlægger at få lavet en udvidet version af kurset til næste års dommerseminar. 

Til det fælles stævnelederkursus skulle deltagerne gennemgå e-learningkurset ”Alment Reglement” inden 

de mødte op på dagen, og efterfølgende skulle testen gennemføres i e-learningsystemet. HT og JH 

orienterede om, at alle deltagere havde genemgået det, og at der ikke havde været mange spørgsmål til 

reglementet på dagen. Man havde ikke brugt mindre tid på kurset, men i stedet brugt tiden på andre ting. I 

forhold til testen var det nemt og overskueligt, at hhv. rigtige og forkerte svar var markeret med hhv. grøn 

og rød skrift. 

Der har været enkelte mindre IT-udfordringer ved brugen af e-learning. Dels er det nødvendigt at informere 

om, at det ikke kan køre på iPad. Dels er der nogle gamle browsere, der kan få kurset til at gå i stå – dette 

løses dog henad vejen, efterhånden som udviklerne gøres opmærksomme på problemet. 
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I Road Racing er der blevet lavet et kørerlicenskursus og et G-licenskursus. Den store udfordring er her at 

finde en løsning på den administrative side af e-learningen – de fleste personer, som møder op til et RR 

kørerlicens- eller RR G-kursus er endnu ikke medlemmer af en klub, de har ikke et licensID og kan derfor 

ikke logge ind i Uddannelsesportalen. Med hensyn til RR kørerlicenskurset kunne en mulighed være at lave 

et kortere, mere koncentreret e-learningkursus, som medlemmet tager efter det fysiske kursus og når de 

har fået et licensID, men før den praktiske prøve. LKH tager kontakt til AMK med henblik på at få et billede 

af, hvordan kurser og deltagerregistrering administreres dér. Det videre forløb koordineres mellem LKH og 

SK RR/DR. 

I forhold til planlægningen af kommende e-kurser, blev det foreslået at lave genopfriskningskurser for TL- 

og TK- officials i motocross og TT- og TK- officials i speedway. Disse kurser kunne være obligatoriske ved 

licensfornylese hvert 3. år. Administrativt ville det fungere ved, at når Kasper får besked fra klubberne om, 

hvilke O-licenser, der skal fornyes, så giver LKH disse personer adgang til et e-kursus, som de skal have 

gennemført inden for et bestemt tidsrum. Forslagene tages med videre til det fremtidige 

uddannelsesarbejde i de relevante SK’er.  

Det blev også foreslået, at man kunne lave et fælles e-kursus til underviserne på officialkurserne 

indeholdende retningslinjerne for brug af Kursusportalen, priser, indsendelse af deltagerlister m.m.  

LKH kontakter Kristian Lang for information om, hvorvidt det er relevant at informere deltagerne om årlige 

opdateringer i MyLaps-programmet. 

 

Ad 3 

Med deltagersammensætningen på seneste S-kursus in mente blev det besluttet, at næste års 

stævnelederkursus ikke afholdes fælles, men opdelt mellem SPW og MX+RR+OT. Kurserne afholdes i 

weekenden d. 14.-15. januar 2017 og ligger dermed inden de forskellige dommer- og stævneleder-

seminarer.   

Stævnelederkurset skal markedsføres mere, da det er svært at få folk med.  

 

Ad 4 

LKH orienterede om status for implementering af ATK Speedway. Trænerhåndbogen blev leveret i starten 

af marts måned og præsenteret på repræsentantskabsmødet, hvor også DMU’s pilotprojekt med ATK-

forløb i 2016 blev præsenteret for speedwayklubberne. Ansøgningsprocessen er i gang og fristen er d. 1. 

april, hvorefter DMU vil udvælge tre klubber til 2016-forløbet.  

 

Ad 5 

LKH forelagde ideen om at afholde en ”DMU Uddannelsesdag” målrettet flere grupper, herunder trænere, 

klubbestyrelser, officials m.fl., og bad om resten af udvalgets input. Flere emner blev foreslået, herunder 

sponsorarbejde (relevant for både kørere og klubber), kørerrelevante emner som økonomi og sikkerhed 

samt netværk og erfaringsudveksling for DMU’s underviserer på tværs af grenene. LKH og JN arbejder 

videre med planlægningen.  

 

 

Referent LKH 23.03.2016. 

 


