
 

Hjælpetræner til Frederikshavn Skøjteforening 
 

Frederikshavn Skøjteforening søger en passioneret, engageret og ansvarlig hjælpetræner 10-15 

timer om ugen. 

Frederikshavn Skøjteforening er en traditionsrig forening med cirka 80 medlemmer. Vi har 

skøjteløbere i alderen 3 år og op. Vi har plads til alle - både skøjteløbere, der skøjter for sjov, og 

skøjteløbere, der deltager i nationale og internationale konkurrencer. Træningen tilrettelægges 

efter Dansk Idræts Forbunds Aldersrelaterede Trænings Koncept (ATK), som muliggør en 

helhedsorienteret tilgang til idræt, træning og præstation, og som har fokus på motivation, sjov og 

udvikling hos det enkelte individ. 

Vi forestiller os en træner: 

● Der er min. 18 år og brænder for skøjteløb og arbejdet med børn og unge 
● Der har en masse gode ideer og et smil på læben 
● Der er empatisk og har fokus på motivation og kommunikation med skøjteløbere i alle aldre 
● Der kan træne skøjteløbere i alle aldre og på alle niveauer, både på is og off-ice 
● Der er ansvarsbevidst, selvstændig og møder velforberedt til træningen 
● Der gerne har erfaring med eller mod på at koreografere programmer. 

Det er vigtigt for os, at alle medlemmer føler sig velkomne, taget godt imod og trives i vores 

forening. Træningen skal være sjov, motiverende og med plads til alle – uanset niveau. Vi har en 

fuldtidsansat cheftræner, som vi forventer, at du samarbejder med. Det er ikke afgørende, om du 

har en træneruddannelse, men du er villig til at tage imod tilbuddet om at uddanne dig løbende via 

Dansk Idræts Forbund og Dansk Skøjte Union. 

Arbejdstiden kan aftales individuelt, men vil være fordelt ud over eftermiddag/aften i løbet af ugen, 

og der må påregnes en del lørdagsarbejde. Vi forventer, at du vil kunne tage med løbere ud til 

konkurrencer i Danmark eller varetage træningen i klubben, når cheftræneren er afsted til 

samlinger og konkurrencer. 

Vi tilbyder en velorganiseret forening med gode faciliteter, nogle fantastiske medlemmer og et godt 

socialt miljø. Tiltrædelse: hurtigst muligt. Løn: efter kvalifikationer. Ansættelsesvilkår: aftales 

nærmere ved samtale. 

Vil du gerne vide mere, er du meget velkommen til at kontakte formand Jesper Severinsen på tlf. 

40537516 eller næstformand Camilla Thomsen på tlf. 20487652. 

Ansøgningen sendes til fsfsportsudvalg@gmail.com 

Ansøgningsfristen er d. 30/9-20. 
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