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Er du den nye ungdomstrænere i Slangerup Badmintonklub? 
 
  
I den kommende sæson 2019/2020 vi er på udkig efter en eller flere inspirerende, motiverende og 
ansvarlige trænere, der har lyst og mod til at være med til fortsat at løfte Slangerup Badmintons 
generelle ungdomsniveau. 
 
Helt specifikt søger vi ungdomstrænere til vores træninger mandag, onsdag og fredag mellem ca. 
kl. 15.30 – 19.00 startende i uge 33 (fra den12. august) 2019, i Slangerup Hallen. 
 
Da vi søger trænere til 3 dage på en uge er det svært lige at specificere hvilke hold du vil skulle 
træne, da det afhænger af dine muligheder. Men for nuværende spænder træningerne på de nævnte 
dage fra vores 2 begynder/letøvede hold (fordelt på alder) og hele vejen op til vores bedste 
ungdomsspillere (U15-U17), der alle er meget både hold- og turnerings aktive. 
 
Udover egne træninger skal du kunne indgå i samarbejdet med de øvrige trænere i klubben og sikre 
god kommunikation med forældre, børn, trænere og ungdomsudvalget. Samt være et forbillede for 
klubbens spillere og agere herefter, med engagement og positivitet overfor alle klubbens spillere. 
Udover de ugentlige træninger forventer klubben at du som træner i Slangerup Badminton er 
tilgængelig ved et aftalt antal ungdomsstævner som coach for vores spillere, og i det omfang det 
kan passes ind, deltager ved ungdomsafdelingens sociale aktiviteter. 
 
Er du den rette, så skriv lidt om dig selv, dine trænererfaringer, uddannelser og hvorfor du er en af 
vores nye ungdomstrænere. 
 
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 


