
DGI Triatlon

dgi.dk/triatlon

DGI Triatlon –  
et STÆRKT tilbud 
til din forening
Kombinationen af tre velkendte discipliner  
– på både korte og lange distancer – gør 
 triatlon tilgængelig for udøvere på alle 
 niveauer uanset alder, køn og ambitioner.
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DGI Triatlon er et stærkt til-
bud til DIN forening, fordi…

 � Vi tilbyder rådgivning og værktøjer, 

der hjælper med at udvikle triatlon 

i din forening og skabe medlemstil-

vækst.

 � Vi tilbyder en lang række instruktør- 

og træneruddannelser, der sikrer dine 

medlemmer optimal træning.

 � Vi tilbyder specialudviklede trænings-

koncepter indenfor alle tre triatlon-

discipliner.

 � Vi tilpasser vores rådgivning og ud-

dannelser, så de matcher netop din 

forenings behov.

 � Vi udvikler og afholder spændende 

triatlon-events og tilbyder rådgivning 

om, hvordan din forening kan gøre det 

samme.

Giv trænere og in-
struktører den bed-
ste uddannelse
DGI tilbyder uddannelse af klubbens 

trænere og ledere og giver dig de værk-

tøjer og træningskoncepter, du behøver, 

for at skabe et stærkt og attraktivt tilbud 

til foreningens medlemmer.

Vores uddannelsestilbud omfatter alle 

tre triatlon-discipliner på alle niveauer 

og til alle aldersklasser. Lige fra grund-

uddannelser og træning af begyndere 

til instruktøruddannelser med fokus på 

udvikling af øvede og erfarne triatleter.

DGI’s uddannelsestilbud omfatter blandt 

andet:

Svømning

 � Grunduddannelse som instruktør i 

svømning

 � U1 svømning for voksne

 � U2 Crawl 

 � Grunduddannelse i åbent vand

 � U1 Svømning i åbent vand

Cykling

 �  Niveau 1 – Kaptajnuddannelse 

 � Niveau 2 – Træneruddannelse 

 � Niveau 3 – Instruktøruddannelse 

Løb

DGI tilbyder en grundlæggende løbe-

træneruddannelse i to moduler.

Løbetræneren kan herefter vælge føl-

gende specialiserede uddannelser:

 � Puls og test 

 � Supermotionisten

 � Løbeskader – forebyggelse og 

 behandling 

 � Maratontræning 

 � Løbets psykologi 

 � Sundhed og ernæring i forhold til løb 

 � Træningsplanlægning 

 � Begyndertræning 

 � Børn og løb 

 � CrossGymLøb

 � Løb og Liv i bevægelse
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Foreningsarbejde 
der gør en forskel
DGI tilbyder også en bred vifte af uddan-

nelsestilbud til foreningens bestyrelse 

og ledere, der sætter fokus på strategisk 

og organisatorisk udviklingsarbejde, og 

på hvordan man etablerer og driver en 

forening.

DGI tilbyder blandt andet:

 � Rådgivning om, hvordan du starter en 

triatlonforening eller en triatlonafde-

ling i din eksisterende forening.

 � Sparring om bestyrelsesarbejde og 

strategisk og organisatorisk udvikling.

Rådgivning om, hvordan foreningen 

tiltrækker flere frivillige kræfter.

 � Sparring om kommunesamarbejde.

Udvikling af events
Konkurrencer og events tiltrækker 

medlemmer og skaber indtjening for 

foreningen. Hos DGI har vi bred erfaring 

med afvikling af sportsevents og står 

som arrangør af en række spændende 

arrangementer. Vi tilbyder desuden din 

forening rådgivning om, hvordan I ar-

rangerer og afvikler events.

DGI tilbyder blandt andet:

 � Viden om, hvordan din klub kan ud-

vikle og afholde triatlon-events.

 � Udlejning af målportal og tidtagnings-

udstyr.

 � Mulighed for deltagelse i DGI 1-2-Tri 

motionstriatlon og DGI Swimrun for 

hele familien.

 � Træningsprogrammer målrettet delta-

gelse i DGI 1-2-Tri.

Vil du vide mere?
Hvis du vil vide mere om, hvordan DGI 

Triatlon kan hjælpe med at udvikle din 

forening og dine instruktører, så klik 

ind på https://www.dgi.dk/triatlon. Du 

er også velkommen til at kontakte din 

lokale DGI Triatlonkonsulent – find 

 kontaktinfo på bagsiden.
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Kontakt dit lokale landsdelskontor, der kan henvise dig 

til personer, der arbejder med Triatlon i DGI.

Vingsted Skovvej 1 · 7182 Bredsten · Telefon 79 40 40 40 · info@dgi.dk · dgi.dk

Ærø

Langeland

Bjørn Søvsø Jensen 
bjoern.sovsoe.jensen@dgi.dk  

mobil 24 94 05 80

Niels Brandt-Jørgensen 
niels.brandt-joergensen@dgi.dk

mobil 60 75 15 45

Signe Nyby 
signe.nyby@dgi.dk
mobil 26 23 01 43
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