
 
Aalborg Skøjteløberforening søger ny Cheftræner 
  
Er du ambitiøs og passioneret for skøjteløb, brænder du for gerningen som skøjtetræner og 
arbejdet med børn og unge samt besidder du gode samarbejds- og kommunikationsevner? Så bliv 
Cheftræner i Aalborg Skøjteløberforening! 
  
Aalborg Skøjteløberforening er en klub med i alt 130 medlemmer, stort potentiale for 
videreudvikling og gode træningsfaciliteter til både is-træning og off-ice-træning. 
Vi lægger i Aalborg Skøjteløberforening stor vægt på sammenhold og det at favne både bredden 
og eliten. Vi har desuden et dybtfølt ønske om at bevare de gode relationer samtidig med, at vi 
udvikler klubbens løbere, så klubben fortsat vil kunne markere sig ved diverse nationale og 
internationale konkurrencer på elite- såvel som begynderniveau.  
   

Jobbet 
Som Cheftræner for Aalborg Skøjteløberforening skal du: 

• planlægge og gennemføre is-træning og off-ice-træning samt lave koreografi til nye 
programmer med fokus på performance og musikfortolkning 

• være nærmeste leder for trænerteamet 

• lede og planlægge den sportslige udvikling af klubbens løbere og øvrige trænere 

• deltage i og bidrage til konkurrencer, sociale arrangementer og evt. ved camps 

• bidrage til at sikre god stemning blandt alle løbere samt 

• sikre at løbere, forældre og trænerstab finder trivsel med hinanden i som uden for 
træningsfaciliteterne 

Klubbens drift varetages af en demokratisk valgt bestyrelse og det forventes, at du indgår i 
samarbejde med sportsudvalget omkring den sportslige udvikling af klubben. Vi vil desuden gerne 
bidrage til, at du får mulighed for at videreudvikle dig som træner og bakker i den forbindelse op 
om både formel og uformel kompetenceudvikling. 
  
Jobbet forventes at være på 37 timer/uge. Løn og øvrige vilkår forhandles i forbindelse med 
ansættelsessamtalen. 
  

Om dig 
Vi forventer, at du har en certificeret træneruddannelse på cheftrænerniveau og hertil erfaring fra 
en eller flere tilsvarende ansættelser. Du skal besidde stor skøjteteknisk forståelse, brænde for 
trænergerningen samt have et ønske om aktivt at deltage i udviklingen af klubben, vores løbere og 
de øvrige trænere – til gavn for både bredden og eliten.  
Vi forventer desuden, at du er en ledertype, der formår at bringe det bedste frem i dine løbere og 
trænerstab, så den enkeltes kvalifikationer bringes bedst muligt i spil. Det er yderligere en 
selvfølge, at du har en fornuftig og god tilgang til børn og til samarbejde med forældre og 
bestyrelse. Herudover har vi en forventning om, at du har pædagogisk indsigt i forhold til 
undervisning, læringsprincipper og træning. 
  



Passer ovenstående på dig, så send dit CV og ansøgning hurtigst muligt, dog senest d. 15. juni. Vi 
ønsker stillingen besat senest d. 1. august og vi vil indkalde løbende til samtaler. Vi ser frem til at 
modtage din ansøgning som Cheftræner for Aalborg Skøjteløberforening. 
 
For mere information om Aalborg Skøjteløberforening, besøg venligst vores klubwebsite: www.a-
s-f.dk eller vores facebookside: www.facebook.com/aalborgskojteloberforening  
  
Skulle der være nogle spørgsmål vedr. stillingen, kan disse rettes til formand Malene Nysom, 
malene.nysom@a-s-f.dk eller kasserer Heinz Bojer, heinz.bojer@a-s-f.dk 
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