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Er du vores sportslig ansvarlig træner i Slangerup Badminton? 
 
 
Ønsker du at bruge dine sportslige kompetencer og faglighed, så er du måske vores nye sportslig 
ansvarlig træner? 
 
Slangerup Badminton har brug for en engageret sportslig ansvarlig træner, som udover at være 
ungdomstræner en eller flere dage om ugen også vil styrke klubbens fortsatte udvikling, og tager 
ansvar for følgende fokusområder: 
 sikre den rigtige overordnede strategi og planlægning for den tilbudte ungdomstræning, herunder 

bl.a. planlægning af træninger ved hjælp af sæson-/periodeplanlægning, som implementeres 
blandt klubbens øvrige trænere og på tværs af alle ungdomshold. 

 sikre den rette struktur og udvikling af klubbens træningsmiljø og spillernes træningskultur. 
 støtte og sparre med klubbens øvrige trænere/hjælpertrænere. 
 tilpasse den "røde tråd" i samarbejde med trænerne, ungdomsudvalg og bestyrelse. 
 samarbejde med klubbens seniortrænere for at sikre fastholdelse af spillerne ved overgang fra 

ungdom til senior. 
 løbende evaluere og justere spillernes træningstilbud ud fra indsats, engagement og tekniske 

niveau. 
 
I Slangerup Badminton har vi ungdomstræning alle hverdage mellem kl. 15.30-19.00, og i den 
kommende sæson er der mulighed for at blive træner flere dage, og dermed få en stor kontaktflade 
til vores mange ungdomsspillere og de forskellige hold. 
 
Slangerup badminton er ikke og skal ikke blive en eliteklub - vi er "En social og ambitiøs klub man 
ikke kommer udenom!". 
Derimod er det målet at Slangerup Badminton også fremover er en "udviklingsklub", hvor spillere fra 
andre klubber kan komme til for at sparre og få en bedre og mere fokuseret træning end den de kan 
få i deres egen klub. Vi har i dag ungdomsspillere fra bl.a. Birkerød, Ølstykke, Ramløse, Hillerød, 
Frederiksværk, Lynge, Frederikssund og Måløv som deltager i en eller flere af vores 
ungdomstræninger. Her træner de med klubbens ungdomsspillere på samme niveau, til glæde for 
alle. Den kultur og mulighed er vigtig for os i Slangerup Badminton og bestemt noget vi skal fortsætte 
med, og meget gerne udbygge. 
 
Er du en inspirerende, motiverende og ansvarlig træner, og har du lyst til at bruge dine sportslige 
kompetencer og faglighed til at løfte Slangerup Badmintons generelle ungdomsniveau? 
 
Så skriv lidt om dig selv, dine trænererfaringer, uddannelser og hvorfor du er vores nye sportslig 
ansvarlig træner. 
 
Send det til vores ungdomsformand, Michael Stehr på mail ungdom@slangerup-badminton.dk eller 
ring direkte til ham på tlf.: 20467392 hvis du vil vide mere. 
 
Vi glæder os til at modtage din ansøgning inden 1. april 2019. 
 
De bedste hilsner 
Slangerup Badminton 


