
Referat for uddannelsesudvalgsmøde den 25. august 2015 

 

Mødetid: 17.30 

  

Sted: Danmarks Skiforbunds lokaler i Idrættens Hus 

 

Deltagere: 

Philip Saerens 
Martin Østergaard (på Skype) 
Kristian Wulff 
Johan Duus 
Benjamin Nodal 
Morten Agersnap (referent) 
 
Afbud fra: 

Mads Buhl  
Tue Hodal  
Søren Essendrop  
 
Dagsorden 

 

1. Godkendelse af dagsorden 
 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde (ikke aktuelt) 
 

3. Gennemgang af actionliste (ikke aktuelt) 
 

4. Afrapportering fra økonomiudvalget (ikke aktuelt) 
 

5. Budget (ikke aktuelt) 
 

6. Øvrige sager til drøftelse / beslutning 
 

i. Præsentation af deltagerne og deres motivation/visioner 
ii. Præsentation af skiforbundets visioner /v.  Philip Saerens 

iii. Behovsanalyse 
iv. Uddeling af roller og ansvar 
v. Uddannelsesbank. 

vi. Årshjul for udvalgets arbejde og målsætninger 
vii. Hygge og socialt samvær (vigtigt) 

 
7. Eventuelt 

 
Referat 

 

 
6. Øvrige sager til drøftelse / beslutning 

 
 

I. Præsentation af deltagerne og deres motivation/visioner 



 
Deltagerne introducerede sig selv. 
 
 

II. Præsentation af skiforbundets visioner /v.  Philip Saerens 
 

Philip præsenterede de nye strukturer med udvalg og involvering af klubberne. Baggrunden er at få samlet 
erfaringer og energi. 
Præsentation om udvalgene. Tidligere var det bestyrelsen som tog beslutningerne, nu er det ”et udvidet 
demokrati”. Der er en fra de to øvrige udvalg med i økonomiudvalget. 
Philip gjorde opmærksom på, at vi senest på næste møde, skal kunne svare på følgende spørgsmål: 
Hvordan afrapporterer vi? Hvornår er vi i mål? Hvilken strategi skal vi lægge?  
 

III. Behovsanalyse 
 
Punktet blev afviklet som en ”brain storm”. Det betød at der var mange bolde i luften på en gang og at der 
også allerede opstod løsningsforslag på behovene. Her er der forsøgt at sortere lidt og det er ikke sikkert 
det er i den nøjagtige kronologiske rækkefølge. 
Der var enighed om, at vi (stadig) afventer skiskolens bud på deres opgaver. 
Det blev ikke helt afklaret om man kunne følge nøjagtigt samme uddannelsesstruktur indenfor de 
forskellige discipliner. 
 
Overordnet. 

 

Der skal afklares hvilken struktur der skal være i hvert uddannelsesforløb, for alle discipliner.  
Kan man drage fordel af DIF’s trænerkursus? 
Godkendt uddannelse, så vi undgår chikaner? Her er der en stor forskel på skiskolevejen og trænervejen. 
Det er oplagt at lave et pilotprojekt, indenfor en disciplin, som kan skabe præcedens for de andre 
Man kan med fordel lægge trænerkurser i forbindelse med eksisterende klubture mm.  
Der skal være et vist krav til niveau for deltagere på de forskellige uddannelser. Her kan man evt. tage 
klubindstilling til overvejelse, således at klubberne er garanter for, at deres kursister her det fornødne 
niveau. 
 
 
Grundtræneruddannelse. 

 

I gennem hele seancen blev medlemmerne af udvalget ved med at vende tilbage til en modul-tankegang, 
hvor man efter et grundmodul, kunne vælge at vælge de moduler man ønsker til. 
Selve grundmodulet eller ”grundtræneruddannelsen” kunne foregå over en weekend eller to og skal give 
kursisterne indblik i fysiologi, pædagogik, etik og førstehjælp. 
Grundtræneruddannelsen giver eliteløbere en hurtig vej til trænervejen. De har uden tvivl den fornødne 
tekniske formåen og behøver derfor ikke et overliggende modul. 
 
Herefter kunne der komme et basiskursus i den disciplin man ønsker, inden man kunne bygge flere trin på 
og til sidst blive ”uddanner”. 
Der var enighed om, at vi i første omgang koncentrerer os om de første 2 niveauer. 
 

 

Helårsaktiviteter.  
 



I Hareskoven oplever man minimal interesse fra medlemmerne for helårsaktiviteter. Til gengæld oplever 
klubber med rulleski på programmet en stærk øget interesse. Dertil er det oplagt med freestyletilbud som 
helårsaktiviteter.  
 
Eksempler på helårsmoduler: 
 
Freestyle: Kommer som et punkt under discipliner. 
Rulleski: Kommer som et punkt sammen med langrend under discipliner. 
Barmarkstræning 
Skifitness/fysisk træning. 
Konditionstræning 
Indoor Skiløb 
 

 

Langrend/rulleski 

 

Der er mange muligheder indenfor langrend og rulleski. Dels har Kristian lagt et fantastisk arbejde i et 
kompendium, som kan være udgangspunkt for en træneruddannelse. Dels kan man koble sig på KS’ 
engagement med den norske uddannelsesvej og Anita Moen. Endelig kunne det være en kombi. Jesper 
Erlandsen fra KS har tilbudt at gøre deres uddannelsestilbud til et forbundstilbud!  
Det er af stor vigtighed, at der bliver lagt vægt på at skabe gode undervisere og ikke så meget fokus på 
egenfærdighed.  
 

Kristian og Martin tager lead på langrendsuddannelsen og tager en dialog med Jesper Erlandsen, Rune 
Mortensen og måske Asger Mølgaard. Derudover skal de forsøge at lokalisere nogle potentielle 
”uddannere”.  
 

 

Freestyle 

 

Freestyleuddannelsen kan bygges op på mange ”moduler”. 
 
Snetræner 
Vandrampetræner 
Trampolintræner 
Half Pipetræner 
Slopestyletræner 
 
Samtidig åbnes der for nogle unikke muligheder når Amager Bakke åbnes. 
 
Johan undersøger hvad der findes af uddannelser i andre lande. Morten tager kontakt til Janus Hecht, som 
muligvis har været i gang, med at lave ”noget”.  
Desuden lokaliserer Johan potentielle trænere. 
 

 

Alpint 

 

Vi har i forvejen en god forbindelse til den svenske træneruddannelse og har gennem årene fået flere 
uddannet. Behovet er derfor en mellemløsning, hvor man med et grundmodul og en weekend eller to dage 



(Vallåsen) på sne, med praktisk undervisning, vil være i stand til at stikke en bane og får forståelse for 
linjevalg osv. 
Der er folk i miljøet, som vil kunne fungerer som undervisere på disse kurser: Flemming Dyrbye, Rune 
Brodersen, Markus Kiilsgaard mfl. 
Desuden kunne det være interessant at man som et led, i DDS’ uddannelsesforløb, får mulighed for at 
komme på dette kursus, måske i forbindelse med kurset i uge 42. 
 
 

Snowboard 

 

Brian Petersen har været i gang med et forløb med den svenske uddannelse. Morten kontakter Brian.  
 

Telemark 

 

Eksisterer under DDS. Interessen er faldende. Søren E. er ansvarlig. 
 

 
IV. Uddannelsesbank. 

 
Uddannelsesbanken opbygges i takt med at produkterne udarbejdes. 
  

V. Årshjul for udvalgets arbejde og målsætninger 
 
Næste møder er den 18. og 19. september. 
Derefter forsøger vi at afholde et medio november. Der indkaldes via Doodle. 
Der arbejdes efter, at have en grunduddannelse og moduler i rulleski og freestyle klar i forsommeren 
(maj/juni) 2016. 
 

VI. Hygge og socialt samvær (vigtigt) 
 
Det lykkedes godt. Tak for det☺ 
 

7. Eventuelt 
 

Ingen indlæg til evt. 
 

Action liste. 

 

Philip snakker med DDS. 
Langrend/rulleski Martin og Kristian.  
Morten undersøger mulighederne hos DIF for DIF træner og tager kontakt til Brian ang. 
snowboarduddannelsen. 
Johan tænker over hvem der kan komme i spil som træner i freestyle og undersøger hvilke udenlandske 
tilbud der findes. 
Alle tænker kapaciteter indenfor deres disciplin. 
Benjamin og Philip går videre med portuddannelse (evt. med Mads Buhl) 
Morten og Philip udarbejder en forretningsorden, som skal godkendes inden næste møde. 
 
 


