
 

 

Frederikshavn Skøjteforening søger ny cheftræner. 

Frederikshavn Skøjteforenings søger her og nu en erfaren og ambitiøs cheftræner til at stå i spidsen for 

træningen i en klub med ambitioner for breddeudøvere såvel som eliteudøvere.  

 

Klubben: 

Frederikshavn Skøjteforening (FSF) er en klub med stolte traditioner nedfældet i historiebøgerne. Klubben 

stammer tilbage fra 1964 og har siden været én af de toneangivende klubber i Danmark på trods af en 

forholdsvis lille medlemsskare på gennemsnitligt 50 medlemmer pr. sæson. Klubben favner både elite og 

bredde, og det er yderst vigtigt for os, at vi med en ny cheftræner kan fortsætte dette fokus. FSF har lokaler 

i Iscenter Nord i Frederikshavn. Centeret er blevet moderniseret i 2014 og har to isarenaer, hvor der er is 

otte-ni måneder om året. FSF har de seneste 10 år vundet regionale og nationale mesterskaber hver sæson. 

Klubben har desuden deltaget ved de nordiske mesterskaber de seneste mange år og har inden for de 

seneste tre år vundet to bronzemedaljer. På breddeniveauet er billedet det samme, hvor vi regionalt som 

nationalt i mange år har ligget i toppen. Desuden deltager vi i diverse begynderkonkurrencer.  

 

Jobbet: 

Du skal som cheftræner for FSF lede træningen på isen og off-ice-træninger samt deltage i konkurrencer og 

camps arrangeret af klubben. Hertil skal du lave koreografi til nye programmer, lede et mindre team af 

uddannede hjælpetrænere og til enhver tid indgå i samarbejde med bestyrelsen. Du står også for at 

tilrettelægge træning for skøjteskoleudøvere og begyndere. For at sikre tilgang til klubben skal du ligeledes 

investere noget af din arbejdstid i arrangementer for institutioner med henblik på at udbrede kendskab og 

skabe interesse for sporten. Det er vigtigt for klubben, at der hersker en god stemning blandt alle udøvere 

og at trænere, forældre og udøvere finder trivsel med hinanden i som udenfor arenaen.  

Jobbet er et fuld-tids-job, normeret med 37 timer/uge og med ansættelse i årets 12 måneder. Løn 

forhandles i forbindelse med ansættelsessamtalen.  

 

Om dig: 

Vi forventer at du har en certificeret træneruddannelse på cheftrænerniveau og hertil erfaring fra en 

tilsvarende ansættelse, hvorfra du kan fremvise gode resultater fra træning og konkurrencer på regionalt 

og nationalt niveau men også gerne internationalt niveau. Du har stor teknisk forståelse og formår at 

skubbe vores udøvere ”ud over kanten” når vi taler performance og musiktolkning. Du er en ledertype, der 

formår at bringe dine hjælpetræneres kvalifikationer i spil. Samtidig har du en god tilgang til børn i det hele 

taget og hertil pædagogisk indsigt i forhold til undervisning, læringsprincipper og træning. 

 

Ansøgningen skal være klubben i hænde senest 15. maj 2018. Ansættelse senest pr. 15. juni 2018.  

Du skal sende din ansøgning til: formand@fsfs.dk 

Vores klubwebsite: www.fsfs.dk 

Byen: www.visitfrederikshavn.dk 
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