
STOCKHOLMS ALLMÄNNA SKRIDSKOKLUBB, SASK 
STIFTAD AV GENERAL VIKTOR BALCK 1883 

Grundare av och direkt ansluten till International Skating Union, ISU 
 

 

Seniora konståkningstränare 
SASK grundades 1883 och är den äldsta konståkningsklubben i Sverige och en av de äldsta i världen. Vi är direkt 
anslutna till ISU och har även elitlicens. 

Vår ambition är att vara en tongivandande klubb inom svensk konståkning med en ambition är att erbjuda alla 
åkare de bästa möjligheter till utveckling samt att arbeta mot Riksidrottsförbundets strategi 2025 för långsiktigt 
idrottande för alla hela livet. 

Om du vill vara med på denna resa och ta dig an utmaningen att göra SASK till en klubb för alla som älskar 
konståkning (från nybörjare, bredd- till elitåkare), då ska du söka den här tjänsten. 

SASK är en solid förening med god ekonomi. All vår träning sker i Stockholms Stads ishallar, där större delen av 
vår träning på is sker i Stora Mossens ishall med tillgång till balettsal på idrottsplatsen. Det finns även en 
bokningsbar samlingslokal i anslutning till ishallen. Vi har vanligtvis tillgång till is under större delen av året med 
ett kortare uppehåll under sommaren.  

Eftersom vi har aktiva utövare på alla nivåer, från skridskoskola till elitnivå, samt före detta tävlingsåkare i 
vuxengrupper, förstår du vikten av att anpassa dina träningsmetoder. Klubben består idag av ca 80 aktiva åkare 
plus vår stora skridskoskola.  

Vi letar efter ambitiösa, inspirerande och engagerade tränare för att bilda ett nytt team som är redo att driva 
utveckling av klubben i linje med RFs verksamhetsidé om långsiktigt idrottande. 

Du kommer tillsammans med våra åkare, styrelse och föräldrar vara med och forma vår framtid och säkerställa 
att vi är en konståkningsklubb för alla, oavsett om man tränar för att man trivs med det eller för att man vill nå 
toppen.  Du kommer att samarbeta med andra seniora och juniora tränare för att sätta en plan för säsongen 
inklusive tävlingar, tester, shower och läger samt aktivt delta i genomförandet av dessa. 

Det är särskilt viktigt att du har talang för att vägleda våra åkare enligt Konståkningsförbundets värdegrund och 
uppförandekod, både på och utanför isen.   

Vi förväntar oss att du har ett flertal av följande egenskaper 

• Genomförd utbildning i konståkning, Steg 3B eller motsvarande 
 Programkoreograf för serienivå nationell elit 
 Dokumenterad teknisk specialistkompetens 
 Högskoleutbildning inom idrott 
 Minst 3 års erfarenhet av arbete som konståkningstränare för aktiva på A-nivå eller högre 
 Flytande svenska och engelska 

 
För att lyckas med denna roll har du drivkraft, ambition, ledaregenskaper och ett öga för vad varje åkare 
behöver för att utvecklas. Du har förmåga att anpassa träningsmetoder efter ålder och färdigheter. Du har ett 
sätt att motivera åkare och stärka deras självförtroende.  

Sysselsättningsgrad, typ av anställningar och datum för start är föremål för förhandling. Arbetstid är framförallt 
förlagd till eftermiddag/kväll samt helger.  
En bakgrundskontroll kommer att genomföras för denna position. 

För mer information samt ansökan, kontakta styrelsen i SASK via mejl ask@sask-konstakning.com 

Vi ser fram emot att få din ansökan, inklusive ett CV- och följebrev senast 2023-03-15 

 


