
 
                                           Indbydelse til 

instruktørelevkursus  
 
 

 
Vil du være instruktørelev i 2021? Så læs med her!  

 

 

På grund af corona restriktioner er det desværre ikke muligt at afholde 

instruktørelevkursus som vi plejer...MEN VI GENNEMFØRER UDDANNELSEN 

ALLIGEVEL!  

 

Instruktørudvalget arbejder lige nu på højtryk for at få et online kursus klar, og vi forventer at 

gennemføre kurset i løbet af weekenden 5-7 marts.  

 

Vi vil meget gerne have en forhåndstilmelding hurtigst muligt, så vi ved hvor mange deltagere 

vi kan forvente. Hvis du har et ønske om at deltage, så send en mail til iu@dfu.dk med 

oplysning om navn, klub, antal spring i hhv. 2019 og 2020 og antal spring i alt.  

Ifm. den endelige tilmelding skal du have indstilling fra egen klubformand samt to instruktør I 

der påtager sig den praktiske del af uddannelsen...dette er først nødvendigt ifm. den endelige 

tilmelding.  

 

Vi er lige nu i gang med at undersøge hvorvidt det er muligt at dispensere fra kravet om 100 

spring inden for de seneste to år, idet corona restriktioner den seneste sæson har gjort det 

vanskeligt for mange at opfylde dette krav. Ligeledes er vi opmærksom på at det ikke er 

muligt at få førstehjælpskursus inden kursusstart.  

 

 

HVORDAN VIL KURSET BLIVE GENNEMFØRT?  

Kurset vil blive gennemført online med et antal lektioner fordelt over weekenden. 

Efterfølgende vil du få nogle opgaver du skal arbejde med hjemmefra og i egen klub når 

restriktionerne lempes en smule.  

Der vil efter nogle uger være en opfølgning der gennemføres online eller ved fysisk fremmøde 

- alt efter hvad corona restriktionerne tillader.  

Til sommer vil vi forsøge at samle alle instruktørelever til en halvdags seance, hvor vi går i 

dybden med eksamens relevante emner samt opfølgning på hvad der evt. måtte være behov 

for.  

 

 

PRIS OG BETALING 

Der vil være et deltagergebyr - dog kender vi ikke den endelige pris endnu. Prisen vil fremgå 

af den endelige indbydelse, der udgives snarest.  

 

 

SPØRGSMÅL 

Sendes pr. email til IU på iu@dfu.dk 

 

Med venlig hilsen 

Instruktørudvalget 

 

 

Ditte Johnsen (formand) 2072 9687 – Claus Larsen 2729 3401 – Sune Stüker Hansen 2712 7171 – Flemming Borup Andersen 2670 9920 
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