Bilag 2.
Træneruddannelse
09-10-2007

Formål

For at klubberne kan løftes er det nødvendigt at der uddannes instruktører. Der skal
derfor uddannes instruktører indenfor følgende hovedområder:
- Karting
- Rally
Instruktør uddannelsen skal i det væsentlige følge DIF´s niveauinddeling. Der skal dog
tages hensyn til om der er andre end kartsportens instruktører, der har behov for at
beskæftige sig med børneidræt, således at børneelementerne fjernes fra
træneruddannelse der er målrettet mod banesport og rally..
Det skal dog bemærkes at man indenfor rallysporten har krav om kursusdeltagelse, for
hvert niveau skifte. Det vil sige:
- at der er personer der beskæftiger sig med instruktørgerning, de er bare ikke
uddannet
- Kurserne er primært orienteret mod sikkerhed og ikke mod træning af
køreegenskaber
- Der er ikke tale om jævnlig træning, men om kursus der afvikles på 1-gangsbasis
Der er dog allerede i breddeaftalen med DIF lavet aftaler om at der skal laves
instruktøruddannelse
Støttefunktioner.
Ud over selve uddannelsen og det materiale der skal bruges her, skal der udvikles en
række centrale støttefunktioner:
- Erfa udvekslilng mellem trænere i forskellige klubber (Er i hvert fald vigtig for de
første hold, da de næppe har nogle ressourcepersoner i deres egne klubber at
støtte sig op af).
- Træner seminar (Første gang i efteråret 2008).
- Central som instruktørerne kan læne sig op af.
- Trænerdatabase
- Nyhedsbrev
- Ekstra spot-kursus vedr. forældre (skal måske indgå i niv 2.)

Metode

Træneruddannelse:
Der nedsættes arbejdsgrupper, der skal arbejde med indholdet.
I arbejdsgrupperne bør indgå.
2-4 personer der har en dyb rod i daglige aktiviteter inden for de respektive
sportsområder.
Breddekonsulent.
Konsulent fra DIF
En projektansvarlig fra det pågældende sportsudvalg
En ansvarlig fra Kursusudvalg.
Der er pt. nedsat en arbejdsgruppe der arbejder med karttræner 1. Arbejdsgruppen
forventes at arbejde videre med karttræner 2..
Implementering af træneruddannelse:
Umiddelbart som frivilligt tilbud, hvor klubberne kontaktes og inspireres.
Dog vil klubber der har aftaler med DASU om klubkart/biler, kautioner for lån,
klubrallypakker og andet blive udsat for et motivationspres”.
Modelklubber vil blive stillet overfor nogle ufravillige uddannelseskrav
Derudover skal der i startfasen deltage mindst 2 personer fra de klubber der vil
deltage.

Status:

Karttræner 1 er færdigudviklet og det første modelkursus er afviklet. Kurset er pt i gang
med en tilretning.
Andet hold forventes gennemført i foråret 2008.

Mål:

Karttræner 1
I sæsonen 2007 skal der uddannes 15 instruktører (1 hold), herefter skal der uddannes
et hold om året
2008: 10 instruktører
2009: 10instruktører
2010: 10instruktører
2011: 10 instruktører
Karttræner 2 skal udarbejdes. Der nedsættes en arbejdsgruppe, der går i gang med
udviklingsarbejdet i august 2007.
Baseres på DIF træner niveau 2.
Der skal udarbejdes 25 lektioners sportsspecifikt indhold
Det forventes af kurset udbydes hvert 2. år, med start i efteråret 2008
2009: 8 instruktører
2010: 8 instruktører
2011: 8 instruktører
Klubrallytræner (Trænerkursus 1) skal udarbejdes. Kurset skal svare til DIF- niveau 1,
men dog med elementer af DIF niveau 2, da der ikke skal indgår rene
børnetræningselementer. Det betyder at DASU skal udvikle 25 sportsspecifikke
lektioner.
Kurset skal være færdigudviklet i slutningen af 2007.
2008: 10 instruktører
2009: 10 instruktører
2010: 10 instruktører
2011: 10 instruktører
Rallytræner (trænerkursus 2)
Kurset skal svare til DIF-niveau 2. DASU skal udvikle 25 lektioner.
Kurset skal være færdigudviklet inden udgangen af 2008.
2010: 8 instruktører
2011: 8 instruktører

Støttefunktioner.
- Erfa udveksling mellem trænere i forskellige klubber
Alle trænere skal have en relation til en træner i naboklubben og skal besøge
naboklubben enten som gæstetræner.
- Træner seminar (Første gang i efteråret 2007).
Der inviteres til Erfa-seminar hvert efterår. Seminaret afholdes centralt. Der
afholdes seminar for hvert sportsområde.
2008: afholdes 2 seminar (karting 1,og klubrally)
2009: afholdes 4 seminar (klubrally, karting 1 og karting 2)
2010: afholdes 4 seminar (klubrally, rally, Karting 1 og Karting 2)
-

Central som instruktørerne kan læne sig op af.
Trænerdatabase
Nyhedsbrev

