Tränare Djursholms Allmänna Skridskoklubb
DASK söker fler tränare!
Djursholms Allmänna Skridskoklubb, DASK, söker tränare för att tillsammans med vår
huvudtränare fortsätta vår förnyelse av klubben. DASK har varit och kommer att fortsätta vara
"En klubb för alla". I DASK innebär detta att alla åkare oavsett ambition och kunnande ska ha de
bästa möjligheterna att utvecklas efter sina förutsättningar. Din uppgift som tränare blir att vara
med och driva denna satsning tillsammans med våra övriga tränare. Vi är flexibla och är öppna
för halvtid, heltid eller en lösning som passar oss båda bra på annat sätt.
DASK är en av Sveriges största konståkningsklubbar med ca 70 tävlingsåkare i klasserna A-C
samt ca 350 aktiva barn i den mycket populära skridskoskolan. Klubbens anläggning, med
inomhushall och utomhusrink, är placerad i den trevliga orten Stocksund i Danderyds kommun,
fågelvägen endast 7 km norr om Stockholms central. Kommunikationsmöjligheterna är goda
med tunnelbana i kombination med buss till idrottsplatsen. Aktiva i DASK vittnar om
"DASK-andan" som råder såväl på som utanför isen. De många åkarna umgås och sporrar
varandra under vänskapliga former. I klubbrummet sjuder det ofta av aktivitet även utanför
träningstid. De äldre åkarna hjälper även till som tränare och hjälptränare för de yngsta barnen i
skridskoskolan under helgerna. Under säsongen arrangerar klubben såväl interna som externa
tävlingar, anordnar julshow, åker på weekendresa med tävling tillsammans samt mycket annat.
Klubben har välordnad ekonomi och en erfaren styrelse som har nära kontakt med tränarna.
Dessa förutsättningar gör att den kommande tränaren har mycket goda möjligheter att forma
klubbens framtid och uppnå resultat som kan ligga till grund för många goda år framöver.
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Tränarutbildning

på som lägst nivå 3
Förmåga att skapa en utvecklande och trygg miljö för åkare med olika ambition och
kunnande
Kunna skapa program upp till A-nivå samt för alla åldrar
Vana att medverka på tävlingar samt kunna det svenska tävlings- och testsystemet
Mycket god samarbetsförmåga då klubben är stor och flera tränare jobbar med åkarna
God administrativ förmåga inklusive planering och informationsspridning
Social, positiv och full av energi

Tillträde: Snarast
Ersättning: Marknadsmässig lön enligt överenskommelse
Kontakt: Vid frågor gällande denna tjänst eller klubben är du välkommen att kontakta
ordförande Fredrika Stillström via mail djursholmsallmannask@gmail.com. Ditt ansökningsbrev

samt din meritförteckning skickas till djursholmsallmannask@gmail.com. Besök gärna vår
hemsida: https://www.svenskalag.se/dask
Intervjuer och urval sker löpande.

