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Referat fra DMU Uddannelsesudvalg (UU) 
 
UU-møde:  02-15 
Mødedato: 01.04.2015 
Til stede:   Jesper Holm (JH), Hanne Thomsen (HT), Pia Dall Petersen (PDP), Hans Storm (HS),  

Niels Frode Sølvsteen (NFS), Martin Skov Jensen (MSJ), Hans Jørn Beck (HJB), Lea 
Kahlke Hansen (LKH).  

Ikke til stede:  Ingen 
Referent:  Lea Kahlke Hansen 
Dato:  02.04.2015 
 

 
Dagsorden: 

 
1. E-learning – status og videre forløb 
2. Officialstruktur i BMX 
3. Officialstruktur i Off Track 
4. Uddannelse af miljøofficials 
5. Klubtræneruddannelsen 
6. ATK (BMX og SW) 
7. Survey Monkey-deltagerevalueringer  
8. Førstehjælpskurser/samarituddannelse.  
9. Hvad forventer UU af vores undervisere/instruktører?  
10. Eventuelt, herunder næste møde 

 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 

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

LKH orienterede udvalget om den kontakt, som hun og KMM har haft med en række e-
learningudbydere. To udbydere er blevet valgt ud: Conzentrate, som forhandler deres 
eget, danske LMS med integreret forfatterværktøj, og Vestergaard & Co., som 
forhandler det internationale LMS Docebo og Adobe Captivate som forfatterværktøj. 
Begge systemer opfylder alle vores krav til et e-learningsystem – dog er Vestergaard & 
Co.’s løsning billigere (estimeret 110.000 kr. billigere over de næste 5 år), mens der er 
flere fordele ved det danske produkt, som Conzentrate tilbyder, herunder dansk 
support og mindre oplæring.  
LKH sørger for at oprette noget indhold i begge systemers demoversioner, og derefter 
får UU’s medlemmer adgang til dem, så de kan afprøve dem og bedømme deres 
brugervenlighed inden næste UU-møde.  
LKH undersøger desuden, om det er muligt at søge tilskud til projektet hos DIF eller 
Team Danmark. 
 
 

LKH 
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2. Officialstruktur i BMX 
HS gjorde rede for, hvad der er behov for at blive gjort ved officialstrukturen i BMX. 
BMX-klubberne har mange TL’ere, som ikke alle fungerer som sådan. SK BMX vil derfor 
gerne have reduceret antallet af TL’ere, så nogle af dem i stedet får en G-licens. 
Omlægning fra TL til G licens sker uden omkostninger, mens udstedelse af nye G-
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licenser koster 75 kr., og kurset afholdes ude i klubberne – her har SK et ansvar ifht. 
undervisningsmaterialet, der evt. kan laves standardiseret og distribueres til 
klubberne. 
SK har desuden vedtaget, at alle dommere, som har været på seneste 
dommerseminar, har lov til at undervise. 
 
 

3. Officialstruktur i Off-Track 
Enduro klarer sig indtil videre med motocross-officials. Derfor er det lige nu i Trial, at 
der skal sættes gang i uddannelse. Der er behov for følgende: 

- Stævneledere. Der afholdes stævnelederkursus hvert år i januar, hvor Trial 
også kan melde sig på. Dette kursus suppleres med grenspecifik undervisning, 
som SK har ansvar for. 

- Teknisk kontrol/bedømmerchef. Denne uddannelse er grenspecifik og dermed 
SK OT’s ansvar. Det forudsættes, at deltagerne har en G licens på forhånd. 

- Beregnere. Disse uddannes på dagen og svarer dermed til en G(B)-licens. Hvis 
de skal have en permanent licens, skal SK sørge for, at der indarbejdes et 
element af almen viden om officialstruktur, ansvarsområder og protest-
/ankeforløb. En beregnerlicens kan klassificeres som en G licens. 

Det er i øvrigt vigtigt, at lister over officials sendes ind til DMU’s sekretariat, så de 
rigtige licenser kan udstedes. 
I forbindelse med opbygningen af officialstrukturen i OT, skal der udarbejdes et skema, 
så der er overblik over grenens licenser. Lea deltager på næste møde i SK OT d. 13/4 
med henblik på dette og andre uddannelsesspørgsmål.  
 

 

HJB/LKH 

4. Uddannelse af miljøofficials 
Miljøudvalget havde indstillet, at uddannelsen som miljøofficial ikke indplaceres i 
forhold til den eksisterende struktur med G-licens, fordi man som potentiel 
miljøofficial ikke ville skulle igennem en G-kursus, før man kunne komme i gang med 
miljøarbejdet. 
UU mener imidlertid, at det er vigtigt for enhver officialfunktion i DMU at have 
kendskab til bl.a. ansvarsfordelingen mellem de forskellige officialroller samt protest-
/ankestrukturen, og at en introduktion til dette derfor er nødvendig. Derfor bør denne 
del af G-kurset som minimum indarbejdes som en del af miljøuddannelsen. 
UU vil afvente, at Miljøudvalget præciserer sine tanker omkring indholdet af 
miljøuddannelsen, før UU tager yderligere stilling til uddannelsens placering i den 
overordnede meritstruktur. 
 
 

MU/LKH 

5. Klubtræneruddannelsen 
Der har været et KT1- og et KT2-hold igennem i år, og det regner vi også med næste år. 
Dog vil vi i fremtiden skulle gøre en større indsats for at få deltagere fra de andre 
grene med, da BMX’erne i øjeblikket fylder godt op på begge hold.  
I SW er der den udfordring, at der er konkurrence om klubtrænerne klubberne 
imellem, og at det derfor er svært at få den enkelte klub til at betale for at få uddannet 
trænere.  
I BMX er det en udfordring, at man som nyuddannet KT1’er ikke kan komme ud og 
træne, før man har fået en TL-licens. Det problem løses bagudrettet ved at udlevere et 
kompendium med indholdet af en TL-uddannelse til alle klubtrænere. Når trænerne 
har læst kompendiet, får de tildelt en TL-licens. Fremadrettet løses problemet ved, at 
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TL indarbejdes som en del af den grenspecifikke undervisning i KT1. Ansvaret for den 
del lægges over i hver SK. 
SK-formænd, landstrænere og ansatte har været inviteret til et værdiseminar om 
TalentHUSET, som er en del af det grundlag DIF og Team Danmark arbejder på. Det er 
vigtigt, at HUSETs værdier implementeres i vores klubber – dels ved at det inkluderes i 
klubtræner- og stævnelederuddannelserne, dels ved at klubledelserne får taget det til 
sig. Et oplæg om TalentHUSET vil derfor være oplagt på efterårets klublederseminar – 
gerne med Mette Madsen fra Etikos, som afholdt værdiseminaret i marts. 
TalentHUSET kan også med fordel tænkes ind i implementeringen af ATK i BMX. Da det 
er vigtigt, at TalentHUSET forankres på SK-niveau, opfordrer UU desuden til, at DMU’s 
ledelse sætter fokus på emnet.  
Der har været efterspørgsel på et klubtrænerseminar/workhop, hvor klubtrænerne 
kan mødes, udveksle erfaringer og få ny inspiration – evt. i november måned. Også her 
er TalentHUSET et oplagt emne at tage op. Som supplement til klubtrænerseminarerne 
oprettes en facebookgruppe for klubtrænere, hvor de kan sparre og dele erfaringer. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LKH 
 

6. ATK (BMX og SW) 
Styregruppen for ATK BMX (HS, CMP, JB, SA og LKH) har udarbejdet en plan for 
implementeringen af ATK i BMX, som indtil videre følges. Dog mener UU ikke, at 
gennemførelsen af DIF-kurset ”Klubbens Årsplan” bør være et krav til klubber, som 
gerne vil ATK-certificeres, som styregruppen ellers havde foreslået, idet ATK og 
årsplanen bør holdes adskilt. Klubberne får i stedet mulighed for at lære om klubbens 
årsplan m.m. i særskilt sammenhæng, når LKH og Jean Snitily vil undervise i det senere 
på sæsonen 2015 – se punktet Eventuelt.  
ATK SW-projektet er i opstartsfasen. Anders Secher m.fl. er gået i gang med at skrive. 
LKH er projektleder og står også for gennemskrivningen af bogen.  
 
 

LKH 
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7. Survey Monkey-deltagerevalueringer  
Siden januar har vores undervisere modtaget deltagerevalueringer af de kurser, de har 
afholdt. For at gøre spørgeskemaet mere relevant for underviserne at modtage og 
mere overskueligt for deltagerne at udfylde, har UU vedtaget at reducere antallet af 
spørgsmål fra 17 til 10. Der spørges stadig ind til undervisningens kvalitet og 
sværhedsgrad og til kompetencen hos underviseren. 
   
 

LKH 

8. Førstehjælpskurser/samarituddannelse 
Sikkerhedsudvalget har besluttet, at førstehjælpskurser ikke skal udbydes centralt af 
DMU, og at det er klubbernes ansvar at have de påkrævede førstehjælpsuddannede 
personer til stede ved løb og træning. Derfor er emnet ikke længere relevant i UU-
sammenhæng. 
 
 

 

9.  Hvad forventer UU af vores undervisere/instruktører?  
De af vores undervisere, som afholder centrale kurser, får mulighed for at deltage i 
DIF-kurset ”Fra instruktion til undervisning”, som handler om formidlings- og 
undervisningsteknikker. Se punktet Eventuelt.  
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10. Eventuelt, herunder næste møde 
 
Kursus til klubledelser 
LKH og Jean Snitily vil gerne lave et kursus, hvor de underviser klubberne i klubbens 
årsplan og generel foreningsdrift, bogføring, det nye medlemssystem, forretnings-
systemet, hvor man finder information fra kommunen, tilskudsregler m.m. Det skal 
være et kursus på ca. 3 timer, som tilbydes til alle klubber i DMU.  
Inden det kan realiseres, skal LKH og Jean med på to DIF-kurser, som vi bestiller: 
For det første ”Fra instruktion til undervisning”, som vi inviterer de af vores 
undervisere, der laver centrale kurser, til at deltage i.  
For det andet ”Klubbens Årsplan”, som vi inviterer nogle klubber til, og som det i øvrigt 
er oplagt for flere af UU’s medlemmer at deltage i.  
LKH og Jean finder nogle datoer i maj og bestiller de to kurser. Derefter sender LKH 
invitationer ud til hhv. undervisere og klubbestyrelser samt UU.  
UU vedtager at bruge 6.000 kr. fra udviklingsbudgettet på at bestille de to DIF-kurser. 
 
Filopbevaring og –deling  
Det har tidligere været diskuteret i UU, om man skulle blive ved med at bruge Dropbox 
til at dele undervisningsmateriale, om man skulle overgå til DIF Ekstranet eller noget 
helt tredje. Med udsigt til at få et e-learningsystem, hvor vi har alle muligheder for at 
styre brugernes adgang og rettigheder, vil UU afvente, at dette system kan benyttes til 
filopbevaring og –deling, og indtil da fortsætte med at bruge Dropbox.  
 
Næste UU-møde 
Næste UU-møde finder sted torsdag d. 28. maj kl. 17:30 på Fjelsted Skov Kro. 
  

 
 
LKH 

 Referent LKH 02.04.2015  
 


