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DANSK SVÆVEFLYVER UNIONS KLUBLEDERUDDANNELSE
Klublederuddannelsen under Dansk Svæveflyver Union (DSvU) kan opdeles i 4 grupper. Det overordnede sigte med Unionens deltagelse i dette arbejde har været, at det ansvarlige bestyrelsesmedlem, Unionskontorets ansatte eller andre involverede, ikke har skullet "opfinde" noget der allerede eksisterede.
Derfor indgår Danmarks Idræts-Forbunds (DIFs) omfattende kursusprogram og materialer i DSvUs uddannelsesvirksomhed. Vi har som specialforbund under DIF løbende mulighed for at påvirke uddannelsesafdelingen og få hjælp herfra.
En samlet oversigt over DIFs uddannelsesprogram og undervisningsmaterialer, gives i gruppe 242.

KURSUSSTRUKTUR
•
•
•
•

DSvUs klublederudvikling
DIF-kurser
Kurser i klubberne
Hjælpemateriale/klubledelse

1. DSvUs KLUBLEDERUDVIKLING
Dansk Svæveflyver Union tilstræber at afholde et årligt kursus for klubledere. Som klubledere opfattes
alle, der på et eller andet niveau udfører ledelsesarbejde i svæveflyveklubberne, dvs. at målgruppen ikke
kun er bestyrelsesmedlemmer, men også medlemmer af diverse udvalg.
Klubledelse er ikke kun en bestyrelsessag. Bestyrelsen nedsætter udvalg, som skal varetage delopgaver
inden for klublivet. Derfor er det vigtigt at skabe forståelse for samspillet mellem de forskellige beslutningstagere, således at klublivet fremstår som en helhed.
Kurserne afholdes på Arnborg, dels for at udnytte Unionens faciliteter optimalt, dels for at styrke klubledernes forhold til Arnborg som DSvUs tilholdssted. Kursustidspunktet er typisk om efteråret, fordi man
derved kan tage mest muligt hensyn til klubbernes flyveaktiviteter. Kursets varighed er en weekend.
Som undervisere fungerer svæveflyvere og andre med indsigt i specielle emner/områder, Unionens konsulenter og medlemmer af Unionens bestyrelse samt evt. DIF-lærere.
Klublederkurserne skal betragtes som generalistkurser, dvs. handle om overordnede emner inden for
klubledelse. Samtidig er det dog et krav, at emnerne skal lægge vægt på det svæveflyverelaterede stof.
Som supplement til klublederkurserne kan henvises til DIFs kurser for idrætsledere. Det samme gælder
specialistkurser i eksempelvis mødeledelse. Dog er det Unionens hensigt at afholde specialistkurser efter
behov, hvor en svæveflyvevinkel er oplagt. Det kan dreje sig om PR-kurser og kurser for klubbladsredaktører, blot for at nævne et par eksempler.
Klublederkurserne har flere formål. For det første drejer det sig om at give klubledere den fornødne inspiration og konkrete viden, som styrker dem i det daglige ledelsesarbejde. For det andet er kurserne et
forum for erfaringsudveksling mellem klubberne, og endelig har kurserne til hensigt at medvirke til at styrke dialogen mellem klubber og DSVU.
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Følgende emner indgår i det enkelte kursus:
•
•
•
•
•
•
•

DSvU og dens berøringsflader
Klubledelse
Medlemspleje
PR
Klubblade
Klubøkonomi
Flyveaktivitet

Det er en grundlæggende ide, at klublederkurserne løbende skal opdateres, således at de er i overensstemmelse med tidens trend og klubbernes behov.

2. DIF-KURSER
Man kan deltage i DIFs kurser på flere måder:
1. Ved at tilmelde sig lokalt arrangerede kurser med deltagere fra forskellige idrætsgrene. Disse kurser er
oftest arrangeret af den lokale kredsbestyrelses kursuskontaktmand.
2. Ved selv at samle det nødvendige antal svæveflyvere (egen klub samt naboklubber i samme amt) og
lave aftale med den lokale kredsbestyrelses kursuskontaktmand om afholdelse af kursus.
3. Unionen kan træffe aftale med DIFs uddannelsesafdeling om afholdelse af kursus, hvori indgår specielt udvalgt DIF-materiale eventuelt suppleret med svæveflyverelateret materiale.
Flere af emnerne fra DIFs kursusprogram behandles på DSvUs klublederkurser, men med mere vægt på
stof, der har speciel interesse for svæveflyvere. Derfor anbefales det, at klublederne eller kommende
klubledere, dygtiggør sig ved deltagelse i relevante DIF-kurser. For yderligere information se gruppe 242.

3. KURSUS I KLUBBERNE
Formål

At bearbejde emner, hvor alle medlemmer eller
en gruppe deltager. Emnerne kan være af
klubpolitisk karakter.

Arrangør

Den enkelte svæveflyveklub

Sted

Den enkelte svæveflyveklub

Lærere

Svæveflyvere og andre med indsigt i specielle
emner/områder.
DIF-lærere.
Unionens konsulenter.
Unionsbestyrelsesmedlemmer.
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Form

Medlemsmøder, hvor alle klubbens medlemmer
deltager eller en gruppe.
Det kan være vanskeligt at skelne mellem,
hvornår det er et kursus, medlemsmøde eller
konsulentbistand.

Forslag til emner

Teori
Flysik
Uddannelsesnormer
Nye medlemmer - hvordan? Frafald - hvorfor?
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