
 

Genopslag 

Jobopslag - Landstrænere i Dansk Curling Forbund 
 

En ny elitestruktur i Dansk Curling Forbund har sin start ved årsskiftet 2019-2020. Elitestrukturen er baseret 
på en elitestrategi og træningscenter der foregår i flere klubber/haller i Storkøbenhavn. 

Der forventes at ansætte tre landstrænere, der tilsammen udgør den sportslige ledelse, hvis opgaver 
primært består af nedenstående: 

• Den sportslige ledelse organiserer og gennemfører flere ugentlige træninger med deltagerne i 
elitestrukturen. 

• Den sportslige ledelse fastsætter inden hver sæson en økonomisk prioritering af de økonomiske 
midler ift. internationale mesterskaber og andre, relevante turneringer. Prioriteringen laves på 
baggrund af i hvilke mesterskaber deltagelse vil have sportslig berettigelse. 

• Den sportslige ledelse fastsætter individuelle krav til træning og turneringsdeltagelse for 
spillere/hold der kan deltage i de prioriterede mesterskaber. 

• Den sportslige ledelse fordeler de internationale mesterskaber imellem sig ift. at deltage i 
trænerrollen. 

Vi forventer af potentielle kandidater: 

• At du brænder for at skabe et elitemiljø i dansk curling, der medfører at vi igen kan være med i den 
sjove ende af international curling. 

• At du har erfaring fra højeste niveau ift. internationale mesterskaber. 
• At du enten har gennemført en træneruddannelse eller er villig til at påbegynde en 

træneruddannelse, så snart det er muligt. 
• At du planlægger, fordeler og gennemfører de tre ugentlige træninger med dine trænerkolleger. 
• At du fordeler de internationale mesterskaber med dine trænerkolleger og naturligvis deltager som 

træner ved nogle af dem. 

Betalingen for at være landstræner er et honorar på 20 000 kr. pr. sæson samt statens diætsats for 
rejsedage i forbindelse med mesterskaber. Herudover dækkes omkostninger ved deltagelse i diverse 
mesterskaber. 

Ansættelsen er 1,5 år med start hurtigst muligt til 30/6-2021. Der vil være mulighed for forlængelse.  Der vil 
også være mulighed for en kortere ansættelse efter nærmere aftale. 

 

Ansøgninger sendes til henrik@curling.dk senest 24/1-2019. 
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