UDDANNELSE I DASU
2019-2022
Overordnet mål:
Vi ser uddannelse som en altafgørende faktor i udviklingen af vores klubber og fremtidige talenter
i sporten.
Vi ønsker derfor at højne kvaliteten af vores samlede uddannelsespakke med specielt fokus på at
øge trænernes, løbsledernes og dommernes kompetencer og derigennem fastholde og rekruttere
flere officials i sporten. Derudover vil vi have fokus på at skabe de bedst mulige rammer og
uddannelsesforløb for vores udøveres træning.
Overordnede indsatser:
• Udarbejdelse af uddannelsesplan for de respektive områder i motorsporten (frivillige,
kørere, dommere, klubledere osv.) samt sikre, at der er kvalitet i alt uddannelsesmateriale.
•

Nedbringe omkostningerne for deltagelse på kurser

•

Indsamling af alt kursusmateriale, der skal ligge i sekretariatets database.

•

Udvikling af nye e-learningkurser og vedligeholde eksisterende.

•

Koordinering af uddannelseskalender og planlægning af kurser i samarbejde med
respektive sportsudvalg. Kursuskalender udgives senest 1. december.

•

Udvikling af klubuddannelser (klublederkurser osv.).

•

Udarbejde relevant evaluering af afholdte kurser og seminarer.

•

Videreudvikling af klubtræning i karting (version 2.0 af ”Gå-til-karting” / ”ATK”)

•

Udarbejdelse af coaching uddannelse/forløb i forhold til udøvernes mentale, fysiske og
køretekniske træning

•

Øge anerkendelsen af frivillige, der tager en uddannelse i DASU-regi gennem diplomer,
officialkort og kommunikation.

Vi arbejder i uddannelsesregi med følgende personkategorier:
•
•
•

•

Klubledere
Bestyrelses- og udvalgsmedlemmer i DASU
Frivillige
- Dommer
- Official
- Træner
Kørere

Der vil for hver af disse kategorier blive udarbejdet en uddannelsesplan/-forløb, så mulighederne
for uddannelse i DASU bliver tydeligt for de enkelte brugergrupper.
For de to sidste personkategorier vil uddannelsesforløbene blive opdelt på sportsgrene.
Målsætning 2020
• Anerkendelsesmodel (kursusbevis, officialkort, kommunikation) udarbejdet og klar til
implementering
• Årshjul for den driftsmæssige del af kursusvirksomheden (kursuskalender, budget,
opdatering af materiale i henhold til ændringer til reglementer osv.) skal være udarbejdet
• Videreudvikling af e-learningkurser til øvrige relevante dele af kursusvirksomheden
• Uddannelsesplaner/-forløb for alle personkategorierne ligger klar i sportsgrenene karting,
rally og banesport.
• Videreudvikling af klubtræning i karting (”ATK”). Der tages udgangspunkt i anbefalinger i
rapporten fra efteråret 2019. Derudover skal behovet for teknikkurser (”skruekurser”)
afdækkes i samarbejde med kartingklubberne. Dette skal være med til at skabe en tættere
kontakt mellem klub og forældre og derigennem få aktiveret lysten blandt ”gokartforældrene” til at give en hånd med i klubben.
• Udarbejdelse af coaching-uddannelse/-forløb i forhold til udøvernes mentale, fysiske og
køretekniske træning.

