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1. Godkendelse

Referatet fra 01.10.2015 godkendt. Referater er beslutningsreferater.
Referent: RL / Ordstyrer: TH
Dagsorden godkendes

2.1 Eksamen

Dejligt at der er medlemmer, kursister og uddannere, der henvender sig til best.
Bestyrelsen ser velkomment på forslag for uddannergruppen, der kan skabe et
andet grundlag for vurdering end den eksisterende eksamen, men fastholder en
retvisende og ensartet vurdering samt sikrer kursisternes retssikkerhed.
Dog kan der være et internationalt krav til at certifikater skal udstedes ifm.
afviklingen af en eksamen.

2.1.1 Re-eksamen

Uddannergruppen har ønske om at fjerne kontinuanternes muligheden for at gå til
re-eksamen midt på ugen. Uddannerne vurderer at kursisternes læring frem mod
ugen bliver destabiliseres; ligesom det er ressourcekrævende og tager tid fra
undervisningen.
MT/HSJ agiterer på kursisternes vegne, at der ikke er et eksamenspres midt på
ugen – pga. flere skud i bøssen - og at det er et stort plus til vores kurser.
Uge 18_2016 gennemføres med mulighed for re-eksamen, men bruges som
stop-n-go vurdering for ordningen fremadrettet.

2.1.2 Udvikling

Bestyrelsen ønsker at enhver uddannersamling har såvel et socialt som fagligt sigte,
der gavner og udvikler DDS samt skaber glæde ved at være uddannere i DDS.

2.2.3 Evaluering

Bestyrelsen ønsker at besvarelsesprocenten øges. Uge42 havde dog teknisk prob
Bestyrelsen ønsker at visse punkter får ændret skala ift. svarmuligheder.
Generelt er der et billede af en meget stor tilfredshed ift. undervisning, praktik, info.
og 96% vil anbefale kurserne til andre.
Information pr. mail er der utilfredshed ved 8% (ca. 20 kursister), hvilket skal være et
indsatsområde (ugeprog. m.m. skal udsendes inden kursus).
Midtvejsevaluering ønskes af 75%, hvorfor bestyrelsen vedtager at kursisterne har
et krav på one-on-one udviklingssamtaler midt på ugen (forventningsafstemning).
Denne evaluering inkluderer ikke en vurdering af standpunkt (bestået/ikke bestået).
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Der er en kursist, der har henvendt sig ift. morgenpausen ifm. hjemtransport og der
er en kursist, der henvendt sig ang. undervisningen. Kontoret har kontaktet
kursisterne herom.
Bestyrelsen informeres af kontoret om enhver klage, som DDS modtager.
Enhver henvendelse til DDS rettes til kontorets standardmail. Derudover er det
muligt at skrive direkte til formanden, såfremt vedkommende vurderer dette givtigt.
Der er en række uddannerne, der ønsker en større gennemsigtighed i
organisationen. Med en række nye uddannere, er der et øget behov for at informere
yderligere om procedure, prioriteringer, F&Q osv.
Informationen skal samles struktureres ét sted (fx vores hjemmeside).
Rollen for de niveauansvarlige (kursus kontaktperson) skal styrkes i denne proces.
2.3 Udd.bemanding

Kurserne bemandes ud fra et ønske om cirkulation, udnyttelse af kompetencer
samt tilgodese indlemmelse af nye uddannere.
Uddannerbemandingen varetages af Teknisk Komité.

2.3.1 UddannerudviklingTeknisk Komité sikrer en åbenthed ift. uddannernes udviklingsmuligheder; herunder
følge op på det spørgeskema, der blev udsendt til uddannerne i foråret samt de
samtaler som C. Drud sidste år havde med alle i udd.truppen.
Denne åbenthed struktureres gennem skemalagt kontakt til uddannerne.
Specielt sikres en ’intropakke’ til de nye uddannere, der kontaktes løbende første år.
Teknisk Komité skal aktiveres samtidig med de resterende DDS udvalg.
Ambitionen er at udvalgene aktiveres gennem vinteren, og at Teknisk Komité
bl.a. varetager uge 18-bemandingen.
2.4 Bolbjerg Boost

Bestyrelsen vurderer ikke at vi kan indgå i det prospekt som Bolbjerg Boost har
præsenteret, om end der er uenighed om hvorvidt dette ligger indenfor DDS’
virkeområde. Der var dog enighed om at vi ressourcemæssigt ikke ser os i stand til
at løfte opgaven. HSJ meddeler Bolbjerg herom.

3. Skibibliotek

Frank Lund har etableret et flot skibibliotek i IndoorSki. DDS yder tilskud på 1200kr.

3.2 Manual

Janus Hecht er ansat i nov. og dec. til korrektur og gennemlæsning af manual
(forhåndsgodkendt af best. via mail).
Her vil vi gerne, inden for budgetrammen, omfordele og bruge de midler, så de folk,
der har ydet noget ekstra som Janus og Rasmus, også aflønnes i forhold til
indsatsen. Dette vil ikke påvirke det samlede budget.
Det godkendes at AO og HSJ kan omfordele budgettet, inden for udgiftsrammen.
Bestyrelsen informeres løbende om regnskab.

4.1 Orientering kontor

Kristian stopper sin ansættelse ultimo nov.
DDS skal kortlægge sine behov samt indgå i dialog med DSkiF ift. fælles behov. MK
er som kontoransvarlig tovholder herfor – og starter dialog om en midlertidig løsning.
Udsendelse af årsmærker, årets kursusforberedelse (minikurser m.m.) er i gang
ETR og ikke-eksamensrettet offpistekursus er eneste ikke-påsatte kurser.

4.2 Regnskab

Det er praksis at spørgsmål til regnskab sendes til kontoret en uge inden møde.
De sidste måneder er ikke bogført; og ”2015 regnskab” afsluttes først i januar 2016
Kontingenter følger kalenderåret; fremfor regnskabsåret, og skaber en difference.
Der er budgetteret med manualudgifter, der først afholdes næste år. Dette overføres
til kommende budget (ikke som hensættelse).
Regnskabet sendes til revision januar 2016.
PSI2 er underskudsgivende, hvilket bestyrelsen tidl. har accepteret – og stadig
accepteres grundet prioriteringen om at gennemføre sikkerhedskurset.
Kurset prisfastsættes til at gå i nul ved otte deltagere (8 delt. er udgangspunktet).
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4.2.1 Interski

Interski2015 rammer tæt på budgettet fra 2011
Der var afsat 400.000 kr. og brugt 81.000 kr. mindre end afsat
Der var 32 deltagere og udgifterne var samlet på 685.000 kr.
Der er bl.a. brugt 150.000 kr. på demoteam.
Der er givet et Interski tilskud på 1000 kr. for hvert kørt ugekursus i den fireårige
periode (extra tilskud til de aktive udd.) Samlet blev der brugt 168.000 kr. herpå.
Denne Interskibonus var knyttet til Interski2015 og frafaldt hvis udd. ikke deltog.

4.3 Budget

Godkendelse af budgettet sker i januar 2016.
Budgettet balancerer driftsmæssigt, men der er ikke råderum til at udvide.
Samlet set budgetteres der med et lille underskud; men nogle af disse penge
kommer fra 90.000 kr. afsat til manualtryk i 2015 (der ikke blev brugt)
Det forventes ikke at vi iværksætter nye tiltag. Bestyrelsen har dog besluttet at
iværksætte et offpistekursus i vinteren 2016, hvilket self. planlægges til at gå i nul.
Der afsættes 100.000 kr. årligt til Interski2019.
Der ydes et øremærket Interski2019-tilskud på 750 kr. for hvert kørt ugekursus i
perioden mellem 2015- og 2019 kongressen. Tilskuddet øges fra 2007/2011
kongresserne (2015 var ekstraordinært højt, grundet forventningen om en
udgiftstung kongres). Samlet forventes tilskuddet at ende på ca. 150.000 kr.

4.4 DSkiF uddannelsesudvalg
TH/AH orienterer om DSkiF uddannelseudvalget.
Bestyrelsen ser positivt på initiativerne, er meget glade for henvendelsen og ønsker
at indgå i samarbejdet. Givetvis kunne vi samkøre de kommende møder i januar.
Bestyrelsen fremhæver dog at DDS vil mangle manpower og knowhow.
Nedenfor gengivet RL respons på uddannelseudvalgets referat.
5. Eventuelt:
Amager Bakke

Det er fortsat et indsatsområde for DDS at være involveret og engageret i Bakken.
TH er DDS’ kontaktperson og primus motor for den videre proces.

Antwerter konvertering Der skal arbejdes på en konverteringsordning fra BSI til antwerter, således
jobmulighederne for DDS-uddannede instruktører udvides.
AO har en række internationale møder i sæsonopstarten (EU møde 2. dec. m.m.).
6. Næste møde
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Næste møde er fastsat til 7. januar, men revideres eventuelt, såfremt der kan
samkøres et møde med DSkiF bestyrelsen. AO, AH og RL koordinerer dette snarest
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DDS har flg. kommentarer til referatet fra DSkiF uddannelsesudvalgets møde 9. november 2015
Af referatets pkt. 6B (Status fra arbejdsgrupperne) fremgår det under langrend/rulleski, at
”..Skiskolen vil meget gerne stå for praktikken omkring tilmelding og udarbejdelse af diplomer osv…”
DDS’ bestyrelse tilbyder at oprette kurserne på DDS’ hjemmeside; således tilmelding, betaling m.m. kan varetages
herigennem, når deltagerne har oprettet en profil. Tilsvarende kan diplomer m.m. knyttes til deltagerens profil.
Kursusarrangørerne leverer tekstmateriale m.m.
Det fremgår ydermere af referatet at DDS har tilbudt at varetage to uddannelser i forbindelse med kurserne i uge 18
(2016).
”Ambitionen er for det første, i forbindelse med PSI 1, at lave en udvidelse: DDS har et ønske om at det er et 8 dages
kursus hvor der både er en egenfærdighed, portsætning og undervisningsdel, med eksamener. Kurset vil være åbent for
alle, som har bestået BSI 1, samt særligt indstillede kandidater fra skiklubberne.
Desuden vil man afvikle et freestyleinstruktørkursus med afsæt i det nye kompendie. Det vil være Janus Hecht, som
også sidder i Freestyle-arbejdsgruppen, som står for undervisningen (…) PSI 1 med udvidet kursus i portsætning. Evt.
med Klaus Klausen ved roret. Det skal besluttes hvilken kvalifikation deltagerne skal have? (…)”
Ad. portkursus)
DDS’ eksisterende PSI1 kursus har til formål at give deltagerne en forståelse for portløb, banesætning og
konkurrencedisciplinen. Indholdsmæssigt fokuserer dagen bl.a. på at gøre kursisterne bedre til selv at køre porte, men
træner også kursisterne i selv at sætte portbaner. Kurset afsluttes med eksamen. PSI1 kurset tilstræbes årligt at blive
afviklet flere gange hver sæson.
DDS’ bestyrelse vil gerne oprette et specifikt porttræner ugekursus i Hintertux i uge 18 2015, hvor DDS håndterer al det
praktiske (bookning, betaling, kost/logi, liftkort, diplom samt transport). Bookning af baneplads samt leje af portudstyr
forventes at kunne ske i samarbejde med destinationen.
Dog fremhæver bestyrelsen, at det indholdsmæssige know-how er en ukendte parameter, hvor der er behov for at
kompetencer fra konkurrencemiljøet udarbejder kursusindhold, program o.lign.
Ift. underviserbemandingen kan DDS garantere at kunne stille med en kompetent østrigsk træner og banesætter - men
kunne som den umiddelbart bedste løsning håbe på at Klavs Klavsen kunne komme med, der er tidl. alpin landstræner,
DIF trænerakademi og i øvrigt tidl. vinder at Lowlanders. Alternativt kan Bo Lindblad evt. tilknyttes (eller Flemming
Dyrbye, Jesper Ljungberg el. andre kompetencepersoner).
Det giver modsat mening, at en eventuel decideret porttræneruddannelse på højere niveau, end blot introducerende,
købes i fx Norge el. Sverige.
Ad. freestylekursus)
DDS’ bestyrelse vil gerne oprette et specifikt freestyleinstruktør/træner ugekursus i Hintertux i uge 18 2015, hvor DDS
håndterer al det praktiske (bookning, betaling, kost/logi, liftkort, diplom samt transport).
Det fremhæves at der vil skulle tilflyde midler til at udarbejde kursusindhold, program o.lign. samt at der i den forbindelse
givetvis kræves kompetencetilgang udenfor DDS’ underviserrækker.
Tilsvarende kan DDS ikke garantere underviserbemandingen på kurset, men vil gerne være behjælpelige med at finde
kompetente undervisere.
I begge tilfælde er det relevant at fremhæve, at DDS’ kommende manual har et kapitel om portkørsel, banesætning
m.m., der er skrevet af Flemming Dyrbye samt et kapitel om park, freestyle o.lign., der er skrevet af Janus Hecht.
Således vil der være et teoretisk afsæt til begge kurser.
Afslutningsvist fremgår det af referatets pkt. 7 (Eventuelt), at ”TH fortalte at BSI 1 nu er med eksamener i undervisning
og skolesving. Flere gav udtryk for at dette til en vis grad udvander AKI, som efterhånden kun bruges af en lille håndfuld
uddannere og primært i kommerciel henseende”
DDS oprettede i sin tid AKI på et tidspunkt hvor BSI1 indeholdt undervisningseksamen; altså er der slet ikke noget
ændring indenfor dette.
BSI1 indeholdt dengang både eksamen i egenfærdighed, teori og undervisning – men AKI blev bl.a. oprettet fordi der var
et ønske blandt klubberne om at man skulle kunne blive instruktør ”billigere, hurtigere og lettere”. DDS foreslog at man
kunne udstede et AKI-certifikat ved BSI1 kursusdeltagelse (uanfægtet eksamensresultat), da kursisterne igennem
kursusdeltagelse havde stiftet bekendtskab med didaktik, organisering af undervisning, læringsstrategier, progressioner,
øvelsesvalg, sikkerhed og førstehjælp m.m.
Imidlertid ønskede man desuden et specifikt kursus, der var kortere, med eksaminationer der var lettere at bestå.
Således blev AKI oprettet. Med AKI opnår deltagerne en basisviden, der giver grundlæggende kompetencer til at
varetage skiundervisning.
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