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DGI Sundhedsidræt - Uddannelser
DGI Sundhedsidræt udbyder en serie af uddannelser
målrettet instruktører, der træner borgere, som er kommet
ud af et behandlingsforløb, har psykiske udfordringer
eller lever med fysiske begrænsninger som følge af
en kronisk lidelse eller et sygdomsforløb. Alle
uddannelserne klæder instruktørerne på til at undervise i
hensyntagende holdtræning med fokus på socialt
fællesskab.

På uddannelserne bliver instruktørerne gennem en
kombination af teori og praksis klædt på til at kunne klare
og håndtere forskellige målgruppers særlige udfordringer.
Instruktørerne kommer således til at yde en undervisning af
høj kvalitet baseret dels på egne erfaringer og dels
på viden fra den nyeste forskning.
Kommuner og foreninger der kan se et potentiale i at have
kvalificerede instruktører der kan bygge bro mellem
kommunale sundhedstilbud og idrætsforeningerne,
skal blot kontakte den lokale DGI Landsdelsforening.
Kontaktoplysningerne findes bagerst i denne folder.
Information om varighed og udbud af uddannelse findes
på: www.dgi.dk/sundhedsidræt
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Demensvenlig Træning
Træning har stor betydning for alle - også mennesker med demens.
Uddannelsen er sammensat, så instruktørerne bliver klædt på til at håndtere de udfordringer, der kan være forbundet
med tilrettelæggelse og gennemførsel af træning målrettet mennesker med demens. Derudover vil instruktøren også
blive klædt på til at sætte rammerne for, at mennesker med demens i længere tid vil føle sig trygge ved at træne på
et almindeligt hold.
Med instruktøruddannelsen i demensvenlig træning får du:
• Både sundhedsfaglig og demensfaglig viden.
• Viden om demens og træning ud fra en sundhedsfaglig og pædagogisk tilgang
• Sparring på afprøvning i praksis.
Uddannelsen, som forløber over to dage, henvender sig primært til instruktører, der har erfaring med træning af
seniorer. uddannelsen er som udgangspunkt gratis frem mod 2020, da den er under udvikling af førende eksperter
inden for demens og træning.
Se uddannelser på side 6 eller tilmeld dig her
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Naturtræning
Naturen har stor betydning for menneskets fysiske og psykiske velbefindende. Ophold i grønne områder øger livskvalitet
og modstandsdygtighed mod sygdomme, ligesom naturen kan virke afstressende og dæmpe puls, blodtryk og
muskelspændinger. Naturtræning giver træningen en anden dimension, fordi de traditionelle træningsrum og
træningsformer brydes.
På uddannelsen bliver instruktørerne klædt på til at tage udgangspunkt i deltagernes fysiske og mentale kompetencer.
Instruktørerne lærer at sætte naturens ressourcer i spil, blandt andet ved at sanse naturen, styrke relationer samt træne
funktionelt via lege og øvelser.
Hvad får foreningen ud af en uddannelse?
• Et nyt holdtilbud, som rummer naturens sundhedsfremmende egenskaber kombineret med motion og foreningslivets
fællesskab
• Det er let at komme i gang, fordi træningen bruger omkringliggende skov- og naturområder i jeres lokalområde, og
kræver derfor ikke halfaciliteter eller diverse redskaber
• Et åbent og hensynstagende holdtilbud, som er særligt velegnet til at invitere nye målgrupper og foreningsuvante ind
i idrætsforeningen, fx mennesker med kroniske sygdomme eller psykiske vanskeligheder
Se uddannelser på side 6 eller tilmeld dig her
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Genoptræning
i vand
Vores krop er bygget til at være fysisk aktiv, men nogle
gange bliver vi ramt af skader. Med en uddannelse i
genoptræning i vand, lærer du at give råd og vejledning
omkring genoptræning i vand.
Uddannelsen giver dig viden om typiske skader, og
hvordan de opstår. Det kan fx være overbelastningsskader eller skader, som kommer på grund af forkerte
arbejdsstillinger. Du kommer til at lære om anatomi og
fysiologi, trænings- og genoptræningsprincipper samt
vandets egenskaber i forhold til genoptræning.

You Turn
Det kan kræve et skub i den rette retning, førend man
kommer i gang med at dyrke motion. Som instruktør i You
Turn kan I give et træningstilbud om livsstilsændringer.
På You Turn uddannelsen gennemgås teorier om vaneændringer, psykologiske planlægningsmodeller samt
metoder til at hjælpe mennesker med at ændre vaner.
Instruktørerne får en 12-ugers plan med ideer til sundhedstemaer og fysisk aktivitet, hvor man inspirere den enkelte
deltager uden løftede pegefingre.

Uddannelsen er programsat til 9 timer og målrettet
instruktører over 18 år. AquaFitness Grunduddannelse er
ikke en forudsætning for at deltage, men det er et plus.

You Turn er et holdtilbud til voksne på tværs af alder og
køn, og som har et ønske om at arbejde med egen livsstil.
Målet er, at deltagerne i et trygt fællesskab støttes i at
ændre vaner og finde glæden ved at være fysisk aktiv.

Se uddannelser på side 6 eller tilmeld dig her

Se uddannelser på side 6 eller tilmeld dig her
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Tilmeld dig en uddannelse:
Du kan altid finde den komplette oversigt over DGI Sundhedsidrætsuddannelser ved at klikke her. Oversigten finder du
nederst på hjemmesiden. Her kan du også læse mere om uddannelserne samt tilmelde dig.
Der vil løbende blive oprettet nye uddannelser - så hold godt øje med hjemmesiden. I 2019 planlægger vi følgende
uddannelser:

Mangler der en uddannelse i dit lokalområde, så tag fat i din lokale sundhedskonsulent og hør om mulighederne for at få
oprettet en. Du finder kontaktoplysningerne på næste side af denne folder.

DGI Storkøbenhavn

DGI Fyn

Frank Bøgelund Jensen
Tlf. 21 55 49 72
Mail: frank.boegelund.jensen@dgi.dk

Jesper Larsson
Tlf. 24 67 14 65
Mail: jesper.larsson@dgi.dk

DGI Nordsjælland

DGI Nordjylland

Sofie Bloch
Tlf. 23 82 95 42
Mail: sofie.bloch@dgi.dk

Lise Rødbro
Tlf. 79 40 41 53
Mail: lise.roedbro@dgi.dk

DGI Sydøstjylland
Anja Eggert
Tlf. 21 99 97 59
Mail: anja.eggert@dgi.dk

DGI Sydvest
Gitte Søndergaard
Tlf. 40 10 40 39
Mail: gitte.soendergaard@dgi.dk

DGI Vestjylland
DGI Østjylland
DGI Midt- og Vestsjælland
Carina Vestergård Abildskov
Tlf. 79 40 48 19
Mail: carina.vestergaard.abildskov@dgi.dk

DGI Storstrømmen
Kirstine Schlawitz
Tlf. 30 68 90 77
Mail: kirstine.schlawitz@dgi.dk

Stine Storgård
Tlf. 29 25 61 88
Mail: stine.storgaard.nielsen@dgi.dk

DGI Midtjylland
Christian Rytter Valbak
Tlf. 24 84 68 28
Mail: christian.valbak@dgi.dk

DGI Bornholm
Henriette Folkmann Hansen
Tlf. 79 40 47 55
Mail: henriette.folkmann.hansen@dgi.dk

Andreea Oprea
Tlf.
21 47 14 02
Mail: andreea.oprea@dgi.dk

DGI Sønderjylland
Janne Bonde
Tlf. 40 30 09 24
Mail: janne.bonde@dgi.dk
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