
Klubtræner/ Træner 2 

Ved tilmelding:                

 Minimums alder 18 år 

 Komplet hjælpetræneruddannelse skal have været bestået, og skriftlig dokumentation 

fra klubbestyrelsen der bekræfter at kandidat har undervist i min. 200 timer, fremvises. 

          Dokumentation kan være ansættelseskontrakt eller lign. 

 

Tidsforløb: 

Hele uddannelsen afsluttes inden for 2 år fra kursusstart. 

DIF-delen afsluttes inden SPF (specialforbund – DSU) delen påbegyndes. 

DSU forventes at tage cirka 12 måneder, idet mentor arbejdet inkluderer hjemmearbejdes 

opgaver. 

Indhold: 

DIF 60 lektioner 

SPF 

  

Min. 40 praktik 
lektioner (DIF Krav) 

De 40 praktik lektioner gennemføres med 
mesterskabsløbere fra Chicks til min. Novice 

niveau i klubtræningsrammer. Disse praktik 

lektioner kan være i egen klub i samarbejde 

med klubbens cheftræner. Skriftlig 
dokumentation fra klubben vedr. 

gennemførelse af lektioner fremsendes. 

  

  Min. 45 lektioner hos en 
mentor/mentorer fra 

DSU’s liste fordelt 

således: 

Min. 30 lektioner hos mentoren i de emner 
listede herunder. 

  

    15 lektioner til løsning af praktiske og 

relevante opgaver som stilles af mentoren i 
løbet af de ca. 12 måneder. 

  

               

Mentor emner og antal af lektioner med mentor 

Indhold Teori Praksis 

Grundløbsdel (nationale mærker) 3 lektioner 8 lektioner 

Springteknik til og med dobbeltspring 3 lektioner 8 lektioner 

http://danskate.dk/Traener/Uddannelse/_/media/DSkoeU/Files/Uddannelsesudvalg/idraettens%20traeneruddannelse.pdf


Pirouette teknik 
 

3 lektioner 

Grundlæggende koreografi 3 lektioner 3 lektioner 

Træningsplanlægning i klubregi 8 lektioner 
 

Grundlæggende off-ice træning 3 lektioner 3 lektioner 

I alt 20 lektioner 25 lektioner 

 
Deltage min. 6 dage i alt, på DSU trænerseminarer eller andre DSU godkendte 

trænerseminarer 

Et skriftligt afsluttende projekt (ca. 13000 anslag) ud fra de ovenstående seks emner. Emnet 

er valgfrit dog skal det aftales med mentor og godkendes af DSU’s sportskoordinator inden 
opstart af projektet. 

Rapportering og vurdering: 

Mentor rapporterer til DSU’s sportskoordinator og DSU’s udpeget ansvarlig træner om 

kandidatens uddannelses forløb ved afslutning af mentor arbejde. 

Rapport, opgaver og skriftligt projekt udleveres til DSU’s uddannelses ansvarlig ved afslutning 

af uddannelsen, til vurdering af sportskoordinator og den, af DSU udpeget ansvarlig træner. 

 

Diplom: 

Der udleveres diplom ved beståelse af hele uddannelsen. 

 

Kvalifikation: 

Klubtræner uddannelsen giver kvalifikation til at undervise skøjteløbere, der kan deltage i alle 

nationale konkurrencer.  

     

*Der arbejdes i øjeblikket på at starte et hold på klubtræneruddannelsen, er du interesseret i 

dette så kontakt Sportskoordinator. 


