
Ørestad Pingviner søger skøjtetræner 

ØSIK er en relativ ny klub stiftet i starten af 2018. Vi er medlem af Dansk Skøjteunion. Vi træner mandage 

og fredage i Ørestad Skøjtehal. Søndag har vi desuden familiehold og selvtræning. 

Vores udgangspunkt er at skøjteløb skal være sjovt – og vores fokus er på at få motion og have det sjovt. 

Vi har medlemmer fra 4 år-63 år, men den største del er selvfølgelig skøjteglade børn. Vi har pt. en lønnet 

træner og to frivillige, samt et par ”hold-i-hånd” hjælpere. Indimellem har vi desuden besøg af 

gæstetræner. 

Men – vi mangler en træner der kan være gennemgående på alle vores hold, og som både kan træne børn 

og voksne – både til vores små nybegyndere på pingvin 1 og de lidt mere erfarne der gerne vil til Fun Skate.  

Du skal naturligvis være en dygtig skøjteløber – og have lyst til at lære fra dig til både begyndere og mere 

øvede. Da vi er en ung klub har vi ingen konkurrenceløbere – men børn og unge der gerne vil lære mere! 

Det er naturligvis en fordel hvis du har træneruddannelse – og kendskab til Fun Skate, men det er ikke et 

krav. Men det er også vigtigt at du er med på at vi skøjter for sjov – og at du er god til børn og unge! Har du 

ikke allerede træneruddannelse er der mulighed for at få dette. 

Vores sæson starter 10. august og vi har brug for din hjælpe mandage fra 16.30-18.45 og fredage fra 16.30-

20.00. Lejlighedsvis kan vi desuden have behov på søndage fra 13.30-14.30. Allerhelst vil vi have en træner 

der kan komme både mandag og fredage – men vi kan også have brug for en der bare kan en af dagene, så 

skulle du kun være interesseret i det så hører vi også gerne fra dig. 

Du kan læse mere om os på www.øsik.dk 

Vil du vide mere? Ring gerne til formand for ØSIK, Mette Lise Djupdræt, telefon 40 45 31 27. 

Eller send en ansøgning hurtigst muligt på mette@øsik.dk. Fristen er den 1. august – og vi regner med at 

invitere til interesserede til en samtale snarest derefter, men vil pga. tidsfristen evt. afholde samtaler 

løbende. 
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