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Szakmai múltam
-1997-ben végeztem síoktatóként
-2003 óta dolgozom kiképző oktatóként
-****síoktatói képesítésem van
-2010-2011-ben elvégeztem az Innsbrucki egyetemen osztrák állami síedzői képzését
(Staatlich Geprüfter Skiinstruktor, D-Trainer)
-Öt Intersí kongresszuson vettem részt az SMSZ képviseletében; demonstrátorként, előadóként,
illetőleg a Demó Csapat vezetőjeként (2003 Crans Montana, 2007 Pyong Chang, 2011 St. Anton,
2015 Ushuaia, 2019 Pamporovo) .
-2007-ben tagja voltam az orosz nyílt demo-bajnokságon győztes magyar csapatnak
-2015-ben az ISIA Team Event Világbajnokságon a győztes csapat tagja voltam
-2015 óta vagyok a Magyar Demó Csapat edzője (2015 és 2019 Intersí, 2017 és 2018 Demo EB)
-2007-2011-ig, valamint 2015-től jelenleg is, az SMSZ elnökségi tagja voltam / vagyok

Fontosabb múltbéli munkáim/projektjeim az SMSZ-ben:
-A Demo Utánpótlás Program kidolgozása, megalapítása és vezetése
-A kiképző oktatói anspiránsok felvételi-, és vizsgarendszerének ötlete és kidolgozása
-2017 és 2018 Formációs Európa-bajnokságokon a Demó Csapat felkészítése és edzése
-2015 és 2019 Intersí kongresszusokra a Demó Csapat felkészítése és edzése
-A 2009-es mátrai IVSI kongresszus szervezési és lebonyolítási munkák jelentős része
-Az egykori Hó-show-n az SMSZ stand kiállítási programjainak megszervezése

Terveim megválasztásom esetére:
A szakmai alelnök feladatait az Alapszabály határozza meg. Ezek teljesítését alapvetően egy
erős, konzultatív szakmai bizottság, és azon belül több, részfeladatokra koncentráló, kisebb
munkacsoport koordinálásával képzelem el.
-Szakanyagok (pl.: alaptematika, feladat/gyakorlat gyűjtemények) rendszerbe foglalása és
hozzáférhetővé tétele, kiadása
-Mozgóképanyag (video, DVD, youtube, telefonos aplikáció) elkészítése, és egy külön oktatóknak szóló
változat kiadása
-Oktatók továbbképzési lehetőségeinek szélesítése
-Síiskolák és síoktatók összekötése, munkahely és munkaerő közvetlenebb elérhetőségének
elősegítése
-Síiskolák/klubok szakmai-szervezeti összefogásának elősegítése
-SMSZ közösség építése, bővítése, ehhez a motivációs háttér megteremtése
-Nyitás a versenysport felé (oktatók képzése, tanítványok tovább lépési lehetősége, szervezetiműködési feltételek / együttműködések kialakítása)
-A Demo program mint szakmai műhely, és az ehhez kapcsolódó utánpótlás nevelés szervezeti-, és
szakmai rendszerének kialakítása
Köszönöm a bizalmat azoktól akik jelöltek, ígérem azoknak, akik rám szavaznak, hogy
megdolgozom érte, és kérem megelőlegezését azoktól akik még nem döntötték el!
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