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Sted og tid 

Aktivitets Udvalget inviterer til speaker kursus i  

Herning Skøjtehal i forbindelse med JFM/JFC d.18.-20. november 2022 

Fredag fra 19.00 – ca. 22.00  Teori 

Lørdag fra 08.00 – ca. 20.00  Praktik med feedback 

Søndag fra 08.00 – ca. 18.00 Praktik med feedback 

 

Hvorfor? 

For at være en aktiv del af sporten og have en unik mulighed for at se sporten fra en af de bedste 

pladser i hallen. Som speaker sætter du nogle gode og sikre rammer for løberne, samtidigt er du 

med til at skabe en god stemning i hallen og sikre en effektiv afvikling af konkurrencen i samarbejde 

med overdommeren.  

Hvad er kravene for at blive Speaker? 

 Du skal ikke være bange for at tale i en mikrofon 

 Du have en tydelig og klar stemme 

 Du er fyldt 18 år  

 Du er ikke selv aktiv løber 

Ved deltagelse skal man kunne besætte minimum 1 (et) stævne i løbet af sæsonen 2022/2023 eller 

efter aftale med AU 1 (et) stævne indenfor et kalenderår fra dato for kurset. Overholder man ikke 

minimumskravet, skal man selv betale for uddannelsen og alle de tilhørende udgifter. 

 

Kost og logi 

Kurset er inklusive overnatning fra fredag til søndag for deltagere der ikke bor i nærheden.  Al 

forplejning undervejs er inklusiv.  

 

Tilmelding  

Senest d. 6.november 2022 på https://www.conferencemanager.dk/speaker2022. 

Der er i alt 4 pladser på kursuset 

Tidsplan og flere informationer følger efter tilmeldingsfristen. Tidspunkt for praktik aftales på 

teorikurset fredag, men vil være indenfor ovenstående tidsrum.  

Eventuelle spørgsmål stilles til aktivtsudvalget@danskate.dk 

Vi glæder os meget til at se jer alle.  

De bedste hilsner 

Aktivitetsudvalget 
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