Referat af møde den 15/9 for instruktører
Deltagere: Christian, Ernst, Karsten og Birgit
Afbud: Finn og Grethe
1. Opsummering af hvilke kurser der er afviklet i det sidste år.
Der er afholdt 2 kurser i Sydvest i 2019-2020
2. Hvilken kurser vil vi tilbyde i fremtiden
Vi drøftede emnet, og Ernst har en liste over forskellige muligheder for indhold, det kan
måske gøre det nemmere for klubberne, at vælge hvilket indhold de gerne vil have. Ernst
sender listen til Birgit, som så kan sende den til klubberne, så de kan se hvilke muligheder
der er. Håber det kan sætte gang i kursusvirksomheden igen.
3. Udarbejdelse af fælles materialer til instruktion
Ernst har meget rigtig godt materiale liggende og sender noget til Birgit, så vi måske kan
samle noget i en mappe som alle instruktører kan bruge. Han har udarbejdet noget
materiale til skoleelever, som menes at være brugt i Ølgod. Det er vigtigt at alle
instruktører kommer ud på skift, så de kan vedligeholde deres viden og opbygge nogle
færdigheder som instruktører. De instruktører, der ikke længere har lyst til at varetage
opgaven, kontakter Birgit, så de kan slettes af listen.
4. Skal vi udarbejde E-kurser med eks. regler?
Emnet blev drøftet og vi talte om, at noget af det materiale Ernst har liggende, kan
videreudvikles så det kan lægges på nettet. Der afholdes et kursus i DGI Vestjylland i It og
sociale medier, der aftales, at der på næste udvalgsmøde i Sydvest vil blive drøftet om det
kunne være en mulighed også i vores område at afholde et sådant kursus. De fleste
kommuner giver tilskud til en sådan aktivitet.
Nogle af de emner der med fordel kunne ligge instruktion for på nettet er: regler,
baneopsætning, splitskud, blød og hård krockering og slag i det hele taget. Emner gives
videre til Kim og Christian så de kan indgå i arbejdet med videoen, der skal optages.
Birgit sender mail videre til Ernst om hvordan man kan indtale over allerede eksisterende
slides og hvordan det kan uploades til You tube.
Tak for et godt og indholdsrigt møde
Mvh
Birgit

