
Uddannelsesudvalget v/ Betina Haagensen 

 

Referat af uddannelsesudvalgsmøde den 11. december 2018 i Idrættens Hus i Brøndby. 

 

Tilstede: Betina Haagensen (BH), Jeppe Damsgaard (JD), Søren Andersen (SA), Rasmus Klein-Døssing (RKD), 

og Sofie Bak-Jensen (via Skype). 

Afbud: Niels Peter Stilling (NPS) 

 

1. Valgt af referent 

BH er referent. 

 

2. Siden sidst: 

 Afholdte kurser 

Basistræner – 16 deltagere med en erfaren og to føl som underviser. Vi måtte desværre 

annullere et basiskursus i Vest p.g.a for få tilmeldinger. Der er udsendt et evalueringsskema 

som vi drøftede. Nye kurser er udbudt i foråret 2019. Der er d.d. tilmeldt 5 i øst og 4 i vest. 

Opgraderingskursus – 10 deltagere og to undervisere. Nærmere specifikation af pensum bliver 

efterlyst at kursisterne. Der er kommet henvendelser fra kursister som vi naturligvis vender 

tilbage på.  

 Kalendergruppemøde – blev afholdt i sidste uge og jeg sender den ud til udvalget når jeg 

modtager et revideret udkast. 

 Kursusmateriale 

Arbejdshæfte – for bordtennistrænere er færdigtrykt og vil blive udleveret på fremtidige 

kurser. 

Lærebogen sendes til trykning inden årets udgang. Lærebogen er klar til kurserne i foråret og 

eftersendes til tidligere kursister. 

 Diplomtræneruddannelsen 

Vi går i gang med at se på DBTU’s del af diplomtræneruddannelsen – vi har 3 der er startet på 

uddannelsen. JD og RKD har opgaven og vi genoptager punktet på næste møde. 

 

3. Basistræner- og klubtrænerkurser:  

 Opgraderingskursus – behov for et ekstra opgraderingskursus skal afdækkes. 

 DIF e-læring – DIF er i gang med at lave et E-læringskursus specifikt til ”det gode idrætsmiljø for 

piger” som er klart til foråret. Vi tager det op på næste møde om hvordan det evt. skal 

inkluderes i vores uddannelse 

 Praktik 

Lars-Henrik Sloth, Morten Kranker og JD mødes og udarbejder et udkast. 

 Nye elementer i uddannelsen – spillekort, piger og spil-til-stregen 

Der blev gode snakke og livlig aktivitet på basistrænerkurset - ½ time – vi tager det op på 

uddannerdagen. 

 

 



 

4. Uddannere: 

Seminar – vi drøftede indholdet i uddannerdagen den 6. januar 2019. 

Dagen afholdes i Århus – sted og dagsorden udsendes lige inden jul. 

 

5. Orientering fra seneste statusmøde med DIF 

Betina Koefoed og JD har deltaget i mødet med DIF og vi fik en orientering. 

 

6. Orientering om DIF 1 og pigeworkshop: 

Der er ikke noget om piger i DIF 1 så det dækker DIF ikke. Det er muligt at det bliver indarbejdet i 

DIF kurserne fremadrettet. 

SBJ opdaterer den eksisterende lærervejledning på basistræneruddannelsen om pigetræning 

 

7. Økonomi 

Vi drøftede økonomien. 

 

8. Evt. 

Vi drøftede strukturen i vores uddannelse. 

SBJ fortalte at der ikke er ret meget gentagelse i DIF 1 og vores basistræneruddannelse. 

Klubtræneruddannelsen – udbyder vi til foråret – vil blive lagt på portalen i løbet af kort tid. 

Slides og lærervejledning uddannerne imellem kan udveksles via dropbox som JD opretter. 

 

9. Næste møde 

Tirsdag den 12. marts 2019 kl. 16,30 – 19,00 på hos Rasmus i Odense. 


