
Oplæg til struktur for instruktører og uddannelse i Hobro Skiklub. 
 

Visionen er at sikre dygtiggørelse af klubbens medlemmer og udbrede glæden ved skiløbet.  
Hobro Skiklub vil uddanne egne klub instruktører, af de engagerede medlemmer, som har lyst til 
dette. Vi har en tro på, at vi får mere ud af vores midler gennem egen uddannelse, via egne kurser 
og ved sidemandsoplæring. Vi vil meget gerne indsluse unge medlemmer som ungdoms assistenter 
i skiskolen, gennem ungdomsarbejdet eller på ture, hvor deres forældre evt. deltager.  
 
 

Indhold: 
 

 Ansvar 

 Undervisningshold/niveau 

 Instruktør 

 Uddannelse 
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 Økonomi 
 
 

Ansvar: 
 
Bestyrelsen: 

 Er ansvarlig for at udvælge medlemmer til instruktørudvalget 

 Tilsikre budgettildeling for instruktørudvalget 
 
Instruktørudvalget: 

 Ansvarlig for udarbejdelse af budget til bestyrelsen 

 Ansvarlig for uddannelse af nye klubinstruktører og efteruddannelse af nuværende. 

 Sikre, at der er instruktører til rådighed for de forskellige ture 

 Sikre, at der er instruktører til undervisning på forskellige niveauer og inddeling af disse 

 Indhente børneattester på alle instruktører over 18 år, som underviser børn 

 Er ansvarlig for opdatering af instruktør manualen 
 
 

Undervisningshold/niveau: 
0. Skileg 3-5 år: Børn, der aldrig har stået på ski, eller stadigvæk har brug for leg og 

masser af pauser.  Piste: Børneområde. 
1. Nybegynder: Har aldrig stået på ski. Piste: Begynderområde. 
2. Begynder:  Køre en usikker og langsom plov. Piste: Begynderområde. 
3. Let øvede:  Køre plov eller åben parallel i 3 faset sving. Piste: Blå & rød. 
4. Øvede:  Parallelle sving. Piste: Rød. 
5. Meget øvede: Parallelle sving med stavisæt. Piste: Rød, sort og lidt offpist. 
6. Eksperter:  Behersker alle sving i høj fart. Piste: Sort, pukler og offpist.  
 
 

 
 
 
 
 



Instruktør: 
 
Instruktør betegnelse: 
 
Alle betegnes som instruktører, men i forhold til intern og ekstern uddannelse er instruktørerne 
inddelt i følgende fem kategorier: 
 
Ungdoms assistenter:  Unge medlemmer fra ca. 15-18 år, som viser interesse for at deltage i 

undervisning og har gode ski færdigheder. 
 
Klub assistenter:  Medlemmer, der ønsker at blive klubinstruktører. Deres ski 

færdigheder skal være på et godt øvet niveau og vise sikkert skiløb og 
stil på alle pister. 

 
Skileg instruktører:  Vigtigste egenskab er lysten til at lege og skabe glæde for de helt små 

børn. Gerne med sikkert skiløb på alle pister. 
 
Klub instruktører:  Medlemmer, som enten har gennemgået Hobro Skiklubs egen 

uddannelse, eller har været på efterskole, højskole-forløb med 
undervisningslære på en skilinje, har deltaget på Den Danske Skiskole 
eller tilsvarende. Deres ski færdigheder skal være på et godt øvet 
niveau og vise sikkert skiløb og stil på alle pister. Forudsætning for alle 
instruktører er, at de har kendskab til ”Hobro Skiklub – Klubmanual for 
undervisning”, samt efterlever denne. 

 
Uddannet instruktører i DDS eller andre forbund:  

Har bestået uddannelse i DDS eller tilsvarende. Her forventes skiløb på 
højt niveau og et rigtigt flot og sikkert skiløb på alle pister. 

 
 

Instruktør anvendelse: 
 
Ungdoms assistenter:  Hjælper på følgende hold: Skileg 3-5år, Nybegynder, Børnehold 5-12år. 
 
Klub assistenter: Instruktør Skileg 3-5år, Nybegynder, Børnehold 5-12år.  

Hjælper på: Ungdomshold, Voksne let øvede, Voksne øvede, Eksperter. 
 

Klub instruktør: Skileg 3-5år, Nybegynder, Børnehold 5-12år, Ungdomshold.  
Med undervisningserfaring: Voksne let øvede. 
Med meget undervisningserfaring: Voksne øvede.  
Med væsentlig undervisningserfaring: Eksperter 

 
Uddannet Instruktør: Alle hold 
 
 
Indplacering af instruktører: 
 
Hvordan: Instruktørudvalget vil løbende vurdere instruktørerne i de forskellige 

grupper. Blandt andet via evalueringsskema fra klubbens medlemmer 
og turledere. Listen med indplacering er tilgængelig på hjemmesiden 
under instruktørudvalget.  

 
 



Instruktører på klub ture: 
Inden sæsonen: Alle vil blive bedt om at give en tilbagemelding på hvilke ture man har 

mulighed for at deltage på. Dette vil ske elektronisk via en doddle i 
august. Her er det vigtig, at personlige e-mails er opdateret i 
medlemskartoteket. Det er ikke Hobro Skiklubs ansvar, at e-mail er 
opdateret. 

 
Udvælgelse: Det er turlederen, der træffer beslutning om hvilke personer og hvor 

mange, der skal bruges på den enkelte tur. En liste vil være tilgængelig 
på hjemmesiden under instruktørudvalget, om hvem, der deltager på 
de enkelte ture. 

 
På ture: Turlederen eller overordnet instruktør, iværksætter/afsætter tid til 

workshop omkring klubmanual, så alle er opdateret i forhold til værdier 
og færden i undervisning. 

 
 
Instruktør manual: 
 
Opdatering: Hobro Skiklubs instruktør manual er hele tiden under opdatering, som 

et led i vores interne uddannelse.  
 
 

Uddannelse: 
 
Lokalt: Hobro Skiklub afholder en til to interne kurser hvert efterår. Kurserne 

bliver afholdt i Hobro og tager afsæt i Hobro Skiklubs egen instruktør 
manual. Der afholdes evaluerings aften i april eller maj for sæsonen. 

 
Østrig: Hvert andet år afholder Hobro Skiklub et internt kursus i Østrig med 3 

eller 4 dage på ski. Igen tager vi afsæt i Hobro Skiklubs egen instruktør 
manual. Der vil typisk være en egen betaling på kr. 1000,- til 2000,- pr 
deltager.  

 
Sidemands oplæring: Klub assistenter skal helst have deltaget på 1-3 ture med sidemands 

oplæring, inden de tildeles deres eget hold som klubinstruktør.  
 
Førstehjælp:  Hobro Skiklub vil forsøge at afholde førstehjælps kursus efter behov. 
 
Øvrige: Både DGI, DIF og Danmarks skiforbund udbyder forskellige kurser. Er 

der relevante kurser vil Hobro Skiklub tilbyde disse efter behov. Der kan 
ansøges tilskud til kurser ved den Danske Skiskole. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hvordan bliver man instruktør: 
 
Krav:  Der kræves 2 års aktiv medlemskab af Hobro Skiklub for evt. at kunne 
  opnå tilskud til uddannelse i Den Danske Skiskole. 
 
Personligt: Du har som medlem mulighed for selv at rette henvendelse til 

instruktørudvalget, hvis du ønsker at blive klubinstruktør. 
Instruktørudvalget vurderer efterfølgende din henvendelse og vil 
kontakte dig. 

 
Opfordring:  Instruktørudvalget kan opfordre medlemmer til at blive klubinstruktør.
  
 

Evaluering: (Dette er under udarbejdelse) 
 
Generelt:  Alle elever og instruktører bliver evalueret efter samme princip. 

Definitionerne af niveauer for hvilke hold elever skal inddeles efter er jf. 
pkt. Undervisningshold/niveau.  
Definitionerne af niveau for hvilke hold instruktører kan undervise er jf. 
pkt. Instruktør anvendelse. 
Der foretages daglige evalueringer af elever efter dagens undervisning, 
hvorefter der evt. foretages justeringer, efter instruktøren har vurderet 
eleverne efter ”Evalueringsskala” af elever. 
Efter skiundervisning forløb, bliver eleverne evalueret jf. 
”evalueringsskala” til senere brug for holdinddeling. 
Efter skiundervisnings forløb, bliver instruktører evalueret jf. 
evalueringsskala til sener brug for holdtildeling. 

 
 
Evalueringsskala for elever:  

Evalueringsskala går fra 1-5 for alle kategorier. 
1. Betyder at eleven bør rykke et hold ned. 

 
2. Betyder at eleven er udfordret men kan blive på holdet, såfremt 

man ikke sænker niveauet for resten, ellers kan det komme på tale 
at man flytter hold. 
 

3. Betyder at eleven er på det rigtige hold. 
 

4. Betyder at eleven er bedre end gennemsnittet og såfremt 
vedkommende er meget foran kan det komme på tale man flytter 
hold. 
 

5. Betyder at eleven er meget bedre end gennemsnittet og man flytter 
hold. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Evalueringsskala for instruktører: 
Evalueringsskala går fra 1-5 for alle kategorier. 
1. Betyder at instruktøren bør undervise på lettere niveau. 

 
2. Betyder at instruktøren er udfordret, men kan undervise på 

niveauet, men kan have brug for hjælp og vejledning eller 
assistance. 
 

3. Betyder at instruktøren er på det rigtige hold 
 

4. Betyder at instruktøren er lettere overkvalificeret, men har ikke 
stort behov for støtte eller assistance. 
 

5. Betyder at instruktøren har overskud og det bliver godt, men kan 
anvendes på hold over dette niveau. 

 

 
Instruktører: Skal dagligt ud fra evalueringsskala 1-5 vurdere elev sammensætningen 

på holdet, således instruktøren kan melde dette under 
aftensevalueringen. 

 Skal efter undervisningsforløb, vurdere eleven ud fra evalueringsskala 
1-5 hvorledes eleven bør placeres til næste hold sammensætning. 

  
Medlemmer: Medlemmer bliver af turlederen opfordret til at tilbagemelde på 

undervisningsforløb, enten for sig selv, eller på vegne af børn, således 
at instruktørudvalget kan få feedback på instruktør og undervisning. 

 
Turledere: Skal opfordre medlemmer til at give feedback på skiundervisning og 

instruktører, således at dette kan meldes til instruktørudvalget til 
holdtildeling fremadrettet, samt justering af uddannelsesforløb for 
instruktører. 

 
 

Økonomi: 
 
Assistenter:  Der ydes tilskud fra turen på 50% af tur prisen inkl. Liftkort.  

Der kan evt. gives fri rejse på klubture hvor prisen er under kr. 2.500,- 
 

Instruktører: Turen er betalt inkl. liftkort. Ved kør selv ture er transport dog for egen 
regning. 
 
Klubinstruktører, som skal løftes i niveau og derved vil blive brugt som 
assistent, kan få eller får? 50% betalt af turen og 50% betalt af klubben. 
Deltagelsen på ture i forbindelse med uddannelse skal altid aftales med 
instruktørudvalget. 

 
 
Budget: Instruktørudvalget kommer med input til Bestyrelsen, med ønske om at 

støtte til aktiviteter, budgettet har til hensigt at dække udgiften til 
uddannelse af nye instruktører samt assistenter lokalt eller udlands, 
samt højne instruktør og assistenters færdigheder. 

 



 
Andet: 

 Der udbetales ikke diæter på nogen af turene. 

 Salg af ydelser, såsom undervisning eller opsætning af baner eller lignende, går ubeskåret 
til klubben eller turen. 

 Tilskud til uddannelse i Den Danske Skiskole skal ansøges ved instruktørudvalget, som 
vurderer ansøgningen. Såfremt instruktørudvalget imødekommer ansøgningen, skal 
udvalget tilsikre, at der er budget til dette. 

 


