København, 1. august 2022
Jobopslag - Landstrænere til Dansk Curling Forbund

Dansk Curling Forbund er i gang med at implementere en ny Elitestruktur.
Elitestrukturen har til formål at styrke talent- og elitetræningsmiljøet og dermed skabe resultater i
verdensklasse på kort- og langsigt.
Elitestrukturen er baseret på et Elitecenter, hvis aktiviteter foregår i flere klubber/haller i
Storkøbenhavn.
Elitecenteret skal udvikle rammerne for at skabe de bedste betingelser for, at udvikle Danmarks
eliteudøvere til at være blandt verdens bedste bl.a. igennem fælles træningssamlinger.
Der skal derfor ansættes et antal landstrænere for den kommende sæson 2022-2023.

Rolle og Ansvar:
•

•
•

Landstrænerne vil som en gruppe udgøre ”den sportslige ledelse” i DCuF, og har dermed
ansvaret for planlægning og afvikling af alle elitecenteraktiviteter samt landsholdsaktiviteter
Vi søger at besætte 6-7 roller, herunder landstræner for Damer, Herrer, Mixed Doubles, Jr.
Damer og Jr. Herrer. På sigt også en landstræner for kørestols-curling.
Evt. en elitekoordinator/administrator

Opgaver:
•
•

•
•
•

•

Planlægning og afvikling af elitecenter-samlinger inkl. booking af istid med deltagerne
klubber, booking af evt. ekspert-trænere, planlægning af aktiviteter (on og off-ice), mm.
Planlægning og udtagelse af spillere til landsholdene i de curlingdiscipliner som er fastsat af
generalforsamlingen i curlingforbundet. (i 2022-23 er det: Damer, Herrer, Mixed Doubles,
Jr. Damer, Jr. Herrer, EYOF).
Fastsættelse af individuelle krav til træning og turneringsdeltagelse for spillere/hold der
kan deltage i de prioriterede mesterskaber.
Planlægning og gennemførelse af forberedelsesaktiviteter for landsholdene herunder
træningssamlinger og turneringer.
Koordinering og administration af al elite og landsholdsaktivitet herunder: tilmelding og
kommunikation med WCF, tøj bestillinger, rejsebestillinger, hotelbestilling, administration
af evt. støtte fra bl.a. Team Danmark, kommunikation med elitecenter medlemmer og
rapportering til DCuFs bestyrelses igennem Eliteudvalget.
Den sportslige ledelse fastsætter til 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.
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Forventninger:
Følgende er et overslag af tidsforbruget og konkrete aktiviteter per rolle.
Ansøgere forventes at kunne deltage som minimum i disse samt lægge den
anslåede tid. Endelig fordeling af opgaverne og dermed tidsforbruget afklares ifm. ansættelsen.
•
•
•
•
•
•

Deltagelse i alle elitesamlinger og træningsturneringer.
Lige nu er det 5-6 om året – se den foreløbige kalender. *
Deltagelse i hverdagsaften-træninger.
Lige nu er det 7 om året – se den foreløbige kalender.*
Deltagelse i ca. 4 møder i den sportslige ledelse spredt over sæsonen (2 timer pr. møde).
Løbende kontakt til spillere
Assistance til træningsplanlægning
Administrative aktiviteter: se ovenover

Konkurrence aktiviteter
•
•
•
•
•

Herretræner: EM, VM
Dametræner: EM, VM
Mixed Doubles træner: VM
Junior herre træner: Junior B-VM og/eller Junior A-VM (evt. EYOF)
Junior dame træner: Junior B-VM og/eller Junior A-VM (evt. EYOF)

Det tilstræbes at landstræneren deltager i en forberedende turnering inden mesterskabet, men det
er afhængig af budgettet. Lige nu er forberedelsesturneringen planlagt i én af
elitecenterweekenderne, hvor der søges inviteret hold til Danmark.
Afrejse til mesterskaber må forventes et par dage før mesterskabet.
Ud og hjemrejse sker sammen med holdet.
* En mere detaljeret plan er under udarbejdelse. Indtil videre refereres til sæsonkalenderen.

Kvalifikationer:
•
•
•
•

•

Du brænder for at skabe et elitemiljø i dansk curling, der medfører at præstere bedst muligt
i international curling.
Du har erfaring fra højeste niveau ift. internationale mesterskaber.
Du har enten gennemført en træneruddannelse eller er villig til at påbegynde en
træneruddannelse.
Idet vi ønsker elitespillere, fokuserer på at spille, kan elitespillere som udgangspunkt ikke
blive landstræner for egen disciplin. F.eks. kan en herrespiller ikke være dametræner og
omvendt, da f.eks. EM, OL og træningsweekender ligger samtidig.
En elitespiller kan dog godt bestræbe koordinator/administrator rollen eller være
landstræner for en andet disciplin hvis tid og aktiviteter ikke konflikter med egen disciplin.
F.eks. kan en herrespiller godt være landstræner for Jr. Spillere.

Dansk Curling Forbund
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
DK-2604 Brøndby Station
www.curling.dk - info@curling.dk
+45 43 26 25 75

Organisation:
•

•

Alle ansatte i DCuF referer organisatorisk til forbundets formand. Daglig
ledelse og endelig godkendelse af alle økonomiske disponeringer varetages
af Eliteudvalgets formand eller udpegede.
Den sportslige ledelse har den fulde beføjelse til at træffe beslutninger om sportslige forhold
indenfor de af bestyrelsens givne rammer.

Aflønning:
•
•
•
•

Stillingerne betragtes som frivilligt arbejde med et symbolsk honorar.
Totalt budget for ansættelser i Elitecenteret udgør kr. 70.000 årligt, som fordeles afhængig
af det endelige antal ansatte samt tids- og opgavefordelingen.
Herudover dækkes rejseomkostninger ved deltagelse i diverse turneringer og mesterskaber
inkl. forplejning.
Ansættelsen sker snarest muligt og frem til 30. juni 2023, med mulighed for forlængelse til
næste sæson.

Ansøgninger inkl. indikation af ønskede rolle(r) sendes til henrik@curling.dk senest
15. august 2022
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