
Bliv DGI Friluftsinstrukør

Lejrliv og bushcraft · vandring · stand up paddle · kano ·  
træklatring · havkajak · og meget mere.

262 timers undervisning fra april til oktober 2023. 

Se mere på www.dgi.dk/friluftsinstruktør  

 

Kursusstart april 2023
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Trompet | Logofarve klik her

Indhold DGI Friluftsinstruktør 

DGI Friluftsinstruktør er et uddannelses-
forløb med fokus på udvikling af praktiske
færdigheder, kompetencer og viden inden 
for feltet natur og friluftsliv.

Bliv god til SUP, havkajak, kano m.m.
Du får færdigheder inden for seks 
friluftsdiscipliner: træklatring, kano, 
havkajak, SUP, lejrliv/bushcraft og 
vandring. 

Pædagogik og formidling i uderummet
Du får viden og kompetencer omkring 
turledelse og sikkerhed, pædagogik, 
formidling og friluftsteori, udelæring og 
udelege, orientering med kort og kompas, 
natur- og kulturoplæg m.m. 

Natur og friluftsliv i skolen
Forløbet er målrettet dig, der vil arbejde 
med natur, friluftsliv og formidling i
uderummet. Det kunne eks. være lærere 
pædagoger eller foreningsinstruktører, der 
vil arbejde med natur og friluftsliv i skoler, 
institutioner og foreninger. 

Du får:
praktiske færdigheder inden for friluftsliv
forståelse for naturen som formidlings- 
og læringsrum

kompetencer til at formidle frilufts-
aktiviteter og lede friluftsture med 
grupper
oplevelser og et sammenhold for livet 
med dine medkursister

Uddannelsens opbygning
Uddannelsen består af 262 undervisnings-
timer fordelt på 30 undervisningsdage på 
26 uger fra april til oktober 2023. 
Der er fem fede turforløb med to 
overnatninger på hvert forløb. 
Uddannelsen kan tages sideløbende med 
arbejde. Undervisning og turforløb finder 
sted på hverdage.  

Der er syv moduler: 
1. Intro, friluftsteori og orientering 
2. Lejrliv og bushcraft
3. Vandring 
4. Træklatring 
5. Kano
6. SUP
7. Havkajak 

Kontakt
Har du spørgsmål eller vil du høre mere om 
DGI Friluftsinstruktør, så kontakt: 
Morten Christensen, 20 36 44 86 / 
morten.christensen@dgi.dk

Se mere på www.dgi.dk/friluftsinstruktør 
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