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Trænerlicens                                                                                               Cirkulære 
 

 

I tilknytning til trænerkurserne fase 1 og 2, som DJUs trænerskole afvikler i samarbejde med 

Danmarks Idræts-Forbund kan der udstedes trænerlicenser efter de i det gældende anførte 

retningslinier. Ved at tiltræde bestemmelserne afstår DJUs sektioner fra retten til, at udstede egne 

trænerlicenser efter andre retningslinier. 

 

Trænerlicenserne benævnes Unionens trænerlicens efterfulgt af navnet på den idræt licensen er 

gældende for, og et bogstav, hhv. C,B og A, der angiver licensens grad. 

 

Primært er det et krav, at de kurser, som er nævnt i specifikationerne er gennemgået indenfor de 

nærmest forudgående 8 år. Alternativet kan dog accepteres at en skriftlig prøve med 40 spørgsmål 

pr. kursus bestås med min. 80% rigtige besvarelser. Prøverne gennemføres normalt i forbindelse 

med et af trænerskolens kurser, men kan i specielle tilfælde gennemføres pr. korrespondance, de 

bør altid anonymiseres indtil de er gennemgået af den udpegede censor. 

 

Unionens trænerlicens kan opnås i følgende grader: 

 

Unionens trænerlicens C: Trænerkurserne 1 og 2 skal være gennemgået eller de hertil 

svarende prøver skal være bestået. Herudover skal licenshaveren være i 

besiddelse af min.2. kyu i den pågældende idræt. 

Unionens trænerlicens B: Skal være i besiddelse af trænerlicens C eller opfylde de herunder 

anførte krav. Herudover have gennemgået tre af kurserne nr. 3-8 eller 

bestået de hertil svarende prøver, og være i besiddelse af min. 1. kyu i den 

pågældende idræt. 

Unionens trænerlicens A: Skal være i besiddelse af trænerlicens B eller opfylde de herunder 

anførte krav. Herudover have gennemgået tre af kurserne nr. 3-8 eller 

bestået de hertil svarende prøver, og være i besiddelse af min. 1. Dan i den 

pågældende idræt. 

 

Licenserne har form som et kort i en størrelse, der uden foldning kan opbevares i licensbøgerne.  

Licensordningen forvaltes ad DL.  

Ingen kan udstede trænerlicens til sig selv og licenserne skal registreres i DJUs sekretariat. 
 

 


