
EURO TRAINER procedure 
 
1) HVAD ER KURSET 
EuroTrainer er et internt niveau, der ikke giver supplerende international anerkendelse.  
Bestyrelsen har fastsat intentioner om at der hvert år afvikles et ETR kursus af én uges varighed (oftest seks skidage).  
Kursets primære formål er at rekruttere og facilitere rekrutteringsgrundlaget til uddannertruppen.  
 
2) HVORNÅR AFVIKLES KURSET 
Kontoret datofastsætter og annoncerer kursusugen; efter koordinering med de praktiske faciliteter og med de implicerede uddannere.  
Kurset tilstræbt afviklet i slutningen af sæsonen.  
Kontoret fastsætter prisniveauet ud fra at kurset tilstræbes at gå i nul. Bestyrelsen har accepteret at ETR kurset kan risikere ikke at kunne løbe 
rundt økonomisk; indenfor rimelighedens grænser.  
Kontoret fastsætter dato for ansøgningsfrist for optagelse og indsamler alle ansøgninger (oftest ultimo januar).  
 
Kurset annonceres på web, nyhedsbrev etc. samt om muligt med direkte mail til samtlige PSI'ere.  
Ofte er der desuden sendt mail direkte til enhver der har ytret interesse for kurset, med en åben opfordring til at videreformidle denne mail til andre 
interesserede.  
 
3) HVEM ANSØGER 
Enhver kan optages på kurset, men oftest er aspiranterne færdiguddannede PSI'ere med undervisningserfaring.  
Der er ingen krav til ansøgningsformen, men ansøgningerne motiverer som oftest deres ansøgning med et brev, der informerer om ansøgerens 
bevæggrunde for optagelse. Ofte har ansøgeren uploaded film af sig selv på ski, som supplement til ansøgningen. Desuden vedhæftes der typisk 
et CV (både civilt og skimæssigt) med anbefalinger, referencer og kontaktdata til fx skiskoler, uddannere, rejseselskaber, skiklubber etc.  
 
Alle ansøgere modtager så hurtigt som muligt et svarbrev, der tilkendegiver at deres ansøgning er modtaget; samt informerer om det videre forløb.  
Det offentliggøres ikke nogen steder, hvem der har ansøgt om optagelse.  
 
4) HVORDAN UDTAGES HOLDET 
Udtagelsen af holdet sker som oftest en-to uger efter ansøgningsfrist 
 
Der udtages følgende: 
1) - dem DDS mener der (med en vis sandsynlighed) er potentielle uddannere og kan varetage et eksamensrettet kursus. 
2) - dem DDS gerne vil sende på et kursus, hvor aspiranterne kan få inspiration og retningslinjer for fremtidig udvikling. (læs: dem vi tror har mindre 
chance for at bestå, men som vil have godt af at se hvad kurset indeholder, hvad der skal trænes på og hvordan der skal trænes - så de kan 
komme bedre forberedt til næste gang, såfremt de ikke skulle bestå).  
 
Teknisk Komité koordinerer udtagelsen. 
Dette sker oftest via kontakt til referencepersoner (både angivede af ansøgeren samt ikke angivede).  
Samlet supplerer dette ansøgernes ansøgning og skaber grundlaget for at udtage holdet.  
 
Den gruppe der udtages, modtager en fælles mail, som de efterfølgende kan benytte til intern koordinering (transport etc.) 
Den gruppe der ikke udtages, modtager hver individuelle mails.  
 
5) HVEM BESTÅR 
Der afholdes ingen eksaminer på ETR.  
Kurset afslutter med en vurdering af aspirantens samlede præstation igennem ugen som en helhedsvurdering af aspirantens evner inden for teori, 
skiløb og undervisning (bestået-ikke bestået).  
Igennem kursusugen afholdes der to stk. one-on-one samtaler; hvor kursistens præstationer formativt evalueres af underviserne.  
 
Dem der består, anses for værende kompetente til at varetage et eksamensrettet BSI kursus. 
"At varetage et eksamensrettet kursus" indebærer primært at man: 
- er teoretisk velfunderet 
- er en god pædagogisk og didaktisk formidler 
- at man kan indgå i arbejdsfordelingen i uddannertruppen 
- kan overskue og gennemføre et kursusprogram tilfredsstillende 
- samt kan håndtere et hold med elever, der er i en eksamenssituation 
- er skiteknisk et godt forbillede 
 
Navnene på de beståede offentliggøres på DDS' FaceBook.  
 
6) HVAD SÅ EFTER KURSET 
Efter kursusafvikling vil man, såfremt man består, blive inviteret til optagelse i uddannertruppen (det tilstræbes at nogle allerede deltager ved det 
efterfølgende forårskursus i Hintertux).  
Om muligt vil vedkommende først køre mindst et teknikkursus, for først derefter at undervise et BSI1 kursus (superviseret). Såfremt dette vurderes 
som værende tilfredsstillende, vil aspirantern formelt være 'uddanner'.  
Nogle af de aspiranter der ikke består har ofte blevet inviteret med som teknikundervisere, såfremt der er behov herfor og såfremt vedkommende 
vurderes egnet hertil.  
 
7) HVAD ER EN UDDANNER? 
’Uddanner’ er en funktion og ikke en titel. Dermed menes at man er ’uddanner’, når man uddanner; altså kører eksamensrettede kurser.  
Man holder således op med at være uddanner, når man ikke mere kører kurser i DDS regi.  
Praktisk set vil man typisk blive slettet fra uddannerlisten, når man ikke har kørt kurser i fire år; og derfor ikke anses som egnet til at varetage en 
eksamensbedømmelse, der er opdateret og retvisende ud fra DDS’ standard og praksis.  


