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Få uddannelse, 
fællesskab, 
rejser og 
højskole på 
samme tid...

Bliv adventure-instruktør
Klatring
Mountainbike
Havkajak
Trailløb
Teoretiske fag
Kontaktoplysninger
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BLIV ADVENTUREINSTRUKTØR
Tag en 1-årig Adventureinstruktør Uddannelse!
Uddannelsen består af et efterårssemester på 18 uger og et forårssemester på 26 uger. 
Indholdet i fagene på efterårssemesteret vil være bygget op omkring elevens egenfær-
digheder, hvor indholdet i forårssemesteret vil være med fokus på instruktørdelen i de 
praktiske fag.

Rejser
I løbet af efteråret er der 2 rejser - en adventuretur til Frankrig og 1 fjeldtur til Norge.
I foråret kommer du på en skitur til Italien, en ekspeditionstur til Svalbard og en fos-
kajaktur til Evje i Norge.

Læs mere om rejserne på giv.dk/fag/adventureinstruktoer-uddannelse/

Herunder får du et overblik over de emner du kommer omkring.
Læs mere om de enkelte emner på de næste sider!

• Mountainbike
• Klatring
• Havkajak
• Trailløb
• Søsportsprøve
• Teoretiske fag

På adventure-
rejserne er der 
udfordringer i 
lange baner...
Sikkerheden er 
altid i top!
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Adventureinstruktør uddannelsen 
er opdelt i to semestre:

• et efterårssemester (18 uger)
• et forårssemester (26 uger)
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MOUNTAINBIKE
Det vil være DGI´s mountainbike instruktøruddannelse, der er omdrejningspunktet i faget. 

Her lærer eleven at vejlede andre ryttere og bliver klogere på, hvordan man bruger teorien 
bag de køretekniske discipliner. 

Man lærer at tænke sig ind i teknikkerne og afkode terrænets muligheder, samt lære at ud-
vikle aktiviteter og forholde sig til ens ryttere, så de når deres egne mål. Og så lærer man 
at være ansvarlig i instruktørrollen – specifikt i forhold til MTB-aktiviteter.  Når eleven er 
færdig på skolen er vedkommende klar til at stå for begynderinstruktion og inspirations-
arrangementer.

MTB
Trailløb
Søsport
Klatring
Havkajak
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KLATRING
I klatring vil der blive taget udgangspunkt i Dansk Klatreforbunds færdigheds- og instruk-
tørniveauer, hvor der arbejdes på, at eleven kan bestå ”Instruktør 2”-niveau ved opholdets 
afslutning. 
”Instruktør 2” giver dig kompetence til at undervise i bouldering, toprebsklatring og føring 
på klatrevægge. 
Al undervisning vil foregå på skolens klatrefaciliteter, der består af en stor boulder, inden-
dørs klatrevæg og Nordeuropas største kunstige bjerg. 

Egenfærdigheder som klatrer vil blive yderligere trænet på rejsen til Frankrig i efteråret.

Som ”Instruktør 2” kan du udstede Kursus 1 og 2 beviser og stå for sikringskurser, begyn-
derhold og klatrearrangementer med uøvede klatrere.

Uddannelsen kan bruges dels i klubber, men også i forbindelse med at arbejde med børn 
og unge, samt teambuildingsaktiviteter på godkendte klatrevægge.



HAVKAJAK
Efter Kano og Kajakforbundets retningslinjer vil der blive arbejdet på, at eleven vil kun-
ne bestå EPP3 på færdighedsniveau og EPP2 på instruktørniveau i havkajak. 

Roeruddannelserne i Kano og Kajakforbundet bygger på Euro Paddle Pass (EPP-Stan-
darderne), der er et sæt europæiske standarder for uddannelse i kano- og kajakspor-
ten. 
Følgende lande benytter sig af EPP-standarderne: Danmark, Tyskland, Sverige, Frank-
rig, Slovenien, England, Irland, Belgien og Norge.

Til hvert niveau hører der et kursus og en prøve. 
I undervisningen bliver eleven undervist i de forskellige praktiske og teoretiske elemen-
ter, der ligger på niveauerne og hvert niveau afsluttes med en prøve, hvor man testes i 
de praktiske færdigheder og den teoretiske indsigt, der kræves for at bestå niveauet og 
opnå certificering.

Kajak fylder meget på skolen, da der ud over havkajak også undervises i kajakpolo, 
surfkajak og foskajak. 
Derfor vil eleven også stifte bekendskab med disse discipliner og kajakdelen vil blive 
rundet af med en rejse til Norge, hvor der specifikt arbejdes med moderne fosteknik, 
som ”river-running” og ”playboating”

I faget Kajak kommer du til at 
stifte bekendtskab med:

• havkajak
• surfkajak
• foskajak
• kajakpolo

Faget kajak rundes af med en 
foskajaktur til Norge!
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• Atletikstadion
• Boulderrum
• Dykkercenter
• Fitnesscenter
• Gymnastik- og bevægelsessal
• Idræts- og Annexhal
• Klatrebjerg
• Klatrevæg
• Skønne grønne omgivelser
• Springsal
• Svømmehal

TRAILLØB
Med afsæt i orienteringsløb vil faget give dig færdigheder i forhold til det selv at kunne 
finde vej, samt planlægning af rute og postudsætning til orienteringsløb.

Du kommer til at beskæftige dig med at bevæge dig rundt i en masse forskelligt terræn 
– både efter et kort og på egen hånd. 

Der vil være fokus på egne færdigheder i trailløb, hvor der arbejdes med at komme hur-
tigt og effektivt frem, mens vi i orienteringsløb arbejder med at blive bedst mulige til at 
læse og forstå forskellige typer kort. 

Derudover vil du komme til at arbejde med banelægning indenfor orientering, altså 
med at lave dine egne orienteringsløb, både til løb og til mountainbike. 

Evnen til at lave sjove og interessante ruter, som har en passende sværhedsgrad, er 
enormt vigtig i arbejdet med adventure races, og samtidigt meget givende for ens egne 
orienteringsevner.

TEORETISKE FAG
• Idrætspædagogik og didaktik
• Idrætspsykologi
• Fysiologi, anatomi og skadeforebyggelse
• Træningsplanlægning
• Friluftsliv og turplanlægning

Udover den fantasiske natur, som vi bl.a. bruger til MTB og Trailløb, har vi nogle unikke 
facilieter, som står til din rådighed 24/7.



KONTAKTOPLYSNINGER
Du er altid velkommen til at kontakte højskolen for mere information!

Kontortid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.00
Fredag kl. 8.00-14.30

Gymnastik- og Idrætshøjskolen Viborg
Vinkelvej 32 | 8800 Viborg 
Tlf. 8667 2011

info@giv.dk
www.giv.dk
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