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DHPU Instruktøruddannelse den 18-19/4-2020 

Introduktion 

Velkommen til DHPU’s instruktøruddannelse, hvor du er på vej til at blive en del af DHPU’s instruktørkorps. 

At være en god instruktør er ikke nemt, det kræver fokus, refleksion og hårdt arbejde fra dig. Men din klub 

mener at du har hvad der skal til for at være instruktør under DHPU. Udover den store glæde man får ved 

at være en aktiv del af andre personers introduktion til hanggliding eller paragliding, så kan du forvente 

personlig og faglig udvikling som vil øge din forståelse for sporten og dig selv. 

 

DHPU’s instruktøruddannelse er opdelt i tre dele. Den første del har du allerede været igennem i din klub, 

hvor du har fået praktisk instruktørerfaring under vejledning og opsyn af din kursusansvarlige instruktør.  

Den anden del er en e-læringsdel som du tage derhjemme på din computer. E-læringskurset er designet til 

at iklæde dig den relevante viden der er nødvendig for, at du vil kunne drive skoling i din klub. Derfor skal 

du bestå, før du kan komme videre til den sidste del, DHPU’s instruktørworkshop, hvor de to elementer 

(praktisk erfaring og viden) bliver flettet sammen, for at kunne give dig de nødvendige kompetencer, så du 

kan varetage ansvaret og opgaverne som klubinstruktør. 

 

Kursus beskrivelse (e-lærings del) 

E-læringskurset er designet til at iklæde dig den relevante viden der er nødvendig for at du vil kunne drive 

skoling i din klub. Kurset er opdelt i en introduktion og to moduler, hver modul afsluttes med en prøve som 

skal bestås før du kan komme videre til det næste modul. 

Læringsmål for e-læringskursus:  

Modul 1. Instruktøren og Skoling 

Læringsmål Delmål  Indhold 

Skolingsmiljø 
Instruktørkandidaten skal have 
relevant viden om kommunikation og 
indlæring for at kunne skabe et 
velfungerende skolingsmiljø 

1. Instruktørkandidaten skal være 
bevist om forskellige 
kommunikations metoder 

2. Instruktørkandidaten skal være 
bevist om indlærings metoder for 
praktisk og teoretisk instruktion 

3. Instruktørkandidaten skal være 
bevist om metoder der kan 
faciliteter et giv-tag forhold  

4. Instruktørkandidaten skal være 
bevist om helhedsmetoden og 
andre instruktions metoder for 
hang- og paragliding 
 

• Modul 1: Instruktøren og Skoling: 
o Kommunikation 
o Etablering af et positivt 

skolingsmiljø 
o Hvordan man skaber et trygt 

skolingsmiljø 
o Indlæring – overordnet 
o Indlæring af kundskaber 
o Indlæring af færdigheder 
o Helhedsmetode og 

delmetode 
o Instruktions- og 

problemmetode 
o Mængde og fordeling af 

teknisk træning 
o Instruktionsmetodik  
o Verbal instruktion 
o Visuel instruktion 

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


   

 

Dansk Hanggliding & Paragliding Union ● Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, DK-2605 Brøndby ● Sekretariat: (+45) 43262365 

o Manuel instruktion 
o Indlæring af holdninger 

(airmanship) 

 

 

Modul 2. Gennemførelse af et hang- eller paraglidingkurus 

Læringsmål Delmål  Indhold 

Gennemførsel af et hang- eller 
paragliding kursus 
Instruktørkandidaten skal have den 
relevante viden for at kunne 
gennemføre en kursusplan 

1. Instruktørkandidaten skal være 
bevist om administrative krav og 
opgaver tilknyttet til afvikling af 
et hang- eller paragliding kursus.  

2. Instruktørkandidaten skal være 
bevist om hvordan man 
gennemfører praktisk instruktion 
således at den medfører et trygt 
skolingsmiljø 

3. Instruktørkandidaten skal være 
bevist om hvordan man 
gennemfører teoretisk 
instruktion således at den 
understøtter praktisk instruktion 

• Modul 2: Gennemførelse af et hang- 
eller paragliding kursus: 

o Administrativ del 
o Kursusmateriale  
o Kursusplan 
o Instruktørvagtliste 
o Elevliste 
o Elevjournal 
o Opkrævning af kursusafgift 

og medlemskontingent 
o Udstedelse af flyvebeviser 
o Udfyldning af 

progressionskort 
o Praktisk instruktion 
o Forberedelse til den første 

flyvning 
o Teoretisk instruktion  
o Teorieksamen 

 

Kursus beskrivelse (workshop del) 

DHPUs instruktørworkshop, hvor de to elementer (praktisk erfaring og viden) bliver flettet sammen for at 

kunne give dig de nødvendige kompetencer, så du kan varetage ansvaret og opgaverne som klubinstruktør. 

Instruktørworkshop inkluderer en analyse af sidste års sikkerhedsrapport led af DHPUs sikkerhedschef, 

samt tiltag der kan være med til at øge sikkerheden indenfor vores sport i 2019.  

Læringsmål for instruktørworkshops: 

Læringsmål Delmål  Indhold 

Kursusplan 
Instruktørkandidat skal kunne 
undervise ud fra en kursusplan for 
DHPU-pilot uddannelse til PG/HG 
niveau 4. 
 
 

1. Instruktørkandidaten skal kunne 
undervise efter og give input til 
en kursusplan der er specifikke til 
deres klubs ressourcer. 

2. Instruktørkandidaten skal kunne 
udarbejde materiale til en 
kursusplan jf. kraven i DHB.  

3. Instruktørkandidaten skal kunne 
undervise efter vejledning af DHB 
del 400.  

4. Instruktørkandidaten skal kunne 
bruge kursusplanen og 
pågældende kursusmateriale 
aktiv i afvikling af deres kursus.  
 

• Undervisning om hvordan man bruger 
en kursusplan (back casting) for 
klubbens elever. 

• Hvordan man bruger en kursusplan til 
at forberede skoling 
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Oplæring af instruktøraspiranter 
Instruktørkandidat skal kunne fungere 
som instruktør for praktisk del af 
DHPUs instruktøruddannelse.  

1. Instruktørkandidaten skal kunne i 
samarbejde med klubbens 
kursusansvarlige instruktør bruge 
et progressionskort for 
instruktøruddannelse. 

  

• Undervisning om hvordan man bruger 
et progressionskort for 
instruktøruddannelsen. 

• Undervisning om hvordan man 
inkluderer en hjælpeinstruktør i sin 
skoling. 

Skolingsmiljø  
Instruktørkandidaten skal kunne skabe 
et velfungerende skolingsmiljø. 

1. Instruktørkandidaten skal kunne 
arbejde med målsætning for sin 
kursusplan, sig selv og eleverne 

2. Instruktørkandidaten skal kunne 
bruge positiv kommunikation til at 
motivere sig selv og eleverne 

3. Instruktørkandidaten skal have 
udarbejdet en trænerefilosofi for 
skoling 

• Opgave 1.: S.M.A.R.T mål og lav mål 
for sig selv som instruktør: 

o Langtidsmål 
o Korttidsmål 
o Daglige mål  

 

• Opgave 2. Omformuler negativ 
selvtale til positiv selvtale 
 

• Opgave 3. Start din instruktørfilosofi 
 

 

• Opgave 4. Skolingsmiljø Værktøj 

 

Pris og tilmelding: 

Pris pr. deltager 1.500 kr. Prisen inkl. e-læringskursus, workshops, overnatning (udefra to personer per 

værelse, tillæg for enkeltværelse 300kr.) og forplejning.  

Tilmelding via indberetningsblanket eller til DHPUs sekretariat senest den 10. januar 2020 

E-læringsdel åbner for adgang mandag den 2. februar 2020, og deadline til at bestå er onsdag den 1. april 

2020.  

Sted for workshop og seminar: 

Radisson SAS HC Andersen Hotel 

Claus Bergs Gade 7,  

5000 Odense C 

 

Forudsætning for deltagelse i workshops del: 

For at kvalificere sig til instruktørworkshop skal instruktørkandidaten: 

• have gennemført praktisk uddannelse i klubben  

• have bestået DHPUs e-læringskursus – instruktøruddannelse modul 1 og 2 

• Have udarbejdet hjemmeopgaven for workshoppen – forstå dine værdier 
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Program for Workshops 

Dag 1 – 18/4/2020 

Aktivitet:     Tid: 

• Forventningsafstemning    09.00 

• Kursusplan i fokus    09.15 

• Mads og monopolet    10.15 

• Pause     11.15 

• Opgave 1    11.30 

• Frokost    12.30 

• Opgave 2    13.30   

• Opgave 3    14.20 

• Pause     15.40 

• Opgave 4    16.00 

• Evaluering     17.00 

• Aftensmad    18:30 
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Dag 2 – 19/4/2019    

 

Aktivitet:     Tid: 

• Morgenmad    07.30 

• Forventningsafstemning    09.30 

• DHPUs Sikkerhedsprogram   09:45 

• DHPUs teoriprøver    10.45 

• Pause     11.30 

• E-læring og teoriundervisning (blended learning)  11.45 

• Frokost    12.30 

• Forsikringer    13.30   

• Pause     14.00 

• Skolingsmodeller og administration   14:30 

• Evaluering     16.30 

• Færdig    16:45 
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