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Official i Sporten
Dygtige officials er en forudsætning for sikker og fair afvikling af vores sport. Derfor gør Danmarks Motor Union et stort
arbejde med uddannelse af officials. Ønsker du at uddanne dig til official i sporten, så er DMU’S forskellige kursustilbud
noget for dig.
Uddannelserne er bygget op, så man begynder med et grundlæggende niveau, der er fælles for alle grenene, og så tilføjes en
række overbygningskurser, som enten har et fælles grundmodul suppleret med specielle moduler for den pågældende gren
(såkaldte grenspecifikke kurser) eller er direkte grenspecifikke.
Undervisningstidspunkter
Undervisningen foregår som regel i vinterhalvåret og om aftenen eller i weekenden. Et kursus til et modul varer som regel
omkring 3 timer. Underviserne er fra DMU’s Undervisningspanel eller har speciel viden indenfor det område, som kurset
omhandler. På eksempelvis Træneruddannelsen arbejder vi sammen med Danmarks Idrætsforbund, som står for dele af
uddannelsen.
Prøver ved kursusafslutning
Kurserne afsluttes i nogle tilfælde med en prøve og nogle gange følger en praktikperiode, inden man får den endelige licens.
Vi ved, at mange af dem, der gerne vil være officials ikke er interesserede i at sidde bøjet over bøgerne, mange kommer til
kurserne fra en travl arbejdsdag, så vi forsøger at tilpasse undervisningen til den situation. Hvis en deltager har et
læsehandicap tager vi særligt hensyn hertil ved prøverne.
Sådan bliver du tilmeldt
For at komme på kursus skal du indstilles af din klub, som også betaler undervisningsgebyret. For Dommeruddannelsen
gælder det, at deltagerne indstilles af Sportskommisionerne, som også betaler deltagergebyret.
Uddannelser til Official:
- G-licens: Grundlicensen som alle officials starter med i alle grene. Den findes i tre udgaver:
o G(A): Alderskrav 18 år – Chef for flagofficials, ryttergårdschef, banechef, måldommer og starter.
o G(B) Alderskrav 18år – Flagofficials og svingdommer. Der foretages instruktion på løbsdagen. Disse officials anvendes ofte
til mini arrangementer eller træning.
o G(C): Alderskrav 14 år – Flagofficial og svingdommer. Gennemgår samme undervisning som til et G(A) licens.

- T-licens: Grundlaget for en række grenspecifikke og tekniske licenser. Grundmodulet gælder på tværs af grenene. For at få Tlicens er det en forudsætning, at man har G(A) licens. Funktionsområderne for T-licens er træningsleder og holdleder.
Grenspecifikke licenser som bygger på T-licensen:
o TS – Starter licens gælder kun for Drag Racing
o TL – Træningsleder
o TK – Teknisk Kontrol: Fælles grundmodul i RR og MX suppleret med grenspecifikke moduler.
o TT - Tidtager: Fælles uddannelse for RR og MX i brugen af MyLaps/AMB systemet. Den teoretiske uddannelse
suppleres med to praktiske deltagelser ved stævner. I SPX uddannes til brug af LAP system og i BMX til beregner.
o TM – Miljøofficials: Fremover vil denne licens være nødvendigt for, at banedrivende klubber kan opfylde miljøkravene, at
klubben har mindst en official med denne uddannelse. Uddannes på tværs af grenene.

o Lydmåler: Uddannelsen til lydmåler varetages af DMU’s Miljøudvalg. Der uddannes et begrænset antal lydmålere i hver gren
(undtage BMX)

- S-Licens - Stævneleder: For at få S-licens er det en forudsætning, at man har G(A) licens. Uddannelsen omfatter 2
grundmoduler, som går på tværs af grenene. Uddannelse suppleres i de enkelte grene med grenspecifikke tillæg.

- D-Licens - Dommer: For at få D-licens er det en forudsætning, at man har en S-Licens og er fyldt 20år. Uddannelsen er
grenspecifik, og omfatter 3 grundmoduler. Hvis D-licensen ikke benyttes indenfor 3år nedgraderes den til en S-licens.
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OBS: De nationale licenser kan udbygges med internationale licenser fra FIM Europe eller FIM. Deltagelse i disse
uddannelser indstilles fra "DMU Internationalt Udvalg".
Official-folder
Ønsker du at modtage en Official-folder, hvor du kan læse mere om, hvad det vil sige at være official, samt hvilke forskellige
officialfunktioner der er, så kontakt mgt@dmusport.dk.
Træneruddannelser:
Klubtræner: DMU gennemfører i samarbejde med Danmarks Idrætsforbund (DIF) en træneruddannelse i flere trin. Trin 1
afholdes årligt af DMU, trin 2 afholdes typisk hver andet år af DMU, og de efterfølgende trin 3 og 4 afvikles af DIF.

o Klubtræner 1: Uddannelse i rebskaber til at varetage klubtræningen for urutinerede kørere, primært for børn og unge. Klubtræ
1 uddannelsen fokuserer på en forståelse af, hvordan træningen af de mere uerfarne kørere skal planlægges og gennemføres i
klubben.
o Klubtræner 2: Uddannelsen bygger videre på Klubtræner 1, og det er derfor en forudsætning først at have Klubtræner 1
uddannelsen for at tage Klubtræner 2.
Fokus ligger på træning af de mere erfarne kørere, og er hovedsageligt teoretisk. Klubtræner 2 er tilmed kompetencegivende til
Danmarks Idrætsforbunds Diplomtræneruddannelse.
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