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Invitation til Seniorinstruktøruddannelse 2019 
 
På DHPU’s Seniorinstruktøruddannelse vil du konsolidere din instruktørerfaring og viden til et 
niveau hvor du kan arrangere et DHPU-uddannelsesforløb, og varetage chefinstruktørrollen i din 
klub. Når du afslutter din seniorinstruktøruddannelse, vil du have en praktisk forståelse for DHPU’s 
organisation, flyvebeviser og sikkerhedsarbejde, samt de nødvendige kompetencer for at kunne 
arrangere uddannelsesforløb til DHPU flyvebeviser, tillægsbeviser og certifikater.  
 
Målgruppe: 
 
DHPU-instruktører med et gyldigt instruktørbevis og mindst et års instruktørerfaring (skal kunne 
dokumenteres). 
 
Indhold: 
 
DHPU’s Seniorinstruktøruddannelse vil indeholde både praktik og teori. Der vil være stor involvering af 
deltagerne, og der arbejdes med de almindelige udfordringer og opgaver, som seniorinstruktører 
kæmper med til daglig. Uddannelsen består af to dele, en e-læringsdel og en workshopdel.  
 
E-læringsdel: 
Modul 1: DHPU’s Operative Organisation 
Modul 2: Sikkerheden  
Modul 3: Idrætspsykologi 
 
E-læringsdelen åbner den 22. september 2019, og alle moduler afsluttes med en prøve.  
 
Workshopdel: 
NB: For at være berettiget til workshopdelen, skal du bestå e-læringsdelen senest den 27. oktober 
2019. 
 
Program for workshops: 

 
Aktivitet:     Tid: 

• Forventningsafstemning    09.00 

• Genopfriskning af teori fra instruktøruddannelse (Kl. 2) 09.15 

• Opgave 1 – Byg et uddannelsesforløb  09.45 

• Pause     11.15 

• Opgave 2 - Koncentration   11.30 

http://www.dhpu.org/index.php?option=com_content&view=article&id=30:sekretariatet&catid=10:kontakt&Itemid=164
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• Frokost    12.30 

• Opgave 3 - Sikkerheden   13.30   

• Opgave 4 – Briefing og debriefing    15:00 

• Pause     15.45 

• Opgave 5 – Spændingsregulering   16.00 

• Evaluering     16.45 

• Færdig     17:00 

Pris og tilmelding:  
Pris per deltager er 950kr. Betaling foregår via fakturering til din klub. Prisen er inkl. e-læringskursus, 
workshops, og forplejning. Tilmelder instruktører her senest kl 12.00 den 20. september 2019. Når din 
klub har betalt tilmelding, vil du få en bekræftelsesmail.  
 
Tid og sted:  
 
E-læring: 

E-læringsdelen åbner den 22. september 2019, og alle moduler afslutter med en prøve. For at 
være berettiget til workshopdelen, skal du bestå e-læringsdelen senest den 27. oktober 2019. 
 
E-læringsdel tages online gennem Idrættens Fælles e-læringsplatform: www.ie.dif.dk    
 
Workshops: 
Lørdag den 2. november 2019, Kl. 09:00- 17:00 
 
Radisson SAS HC Andersen Hotel  
Claus Bergs Gade 7,  
5000 Odense C 
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