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U12 træner søges
Da vores nuværende landstræner for U12 ikke har mulighed for at fortsætte det gode arbejde, så søger vi en ny U12
træner.
Vi søger en ansvarlig, dansk træner over 18 år med erfaring med at træne. Du skal have masser af tålmodighed og
være god til at anerkende og motivere de yngste ryttere - og deres forældre.
Som U12 træner skal du regne med en del forældrekontakt, da der ofte er ”nye” forældre med i flokken, og der er
behov for afklaring af en masse spørgsmål.
Ud over udtagelse af vores U12 landshold, så ønsker vi en månedlig træningsdag fra november og frem og med juli.
Der vil være tale om en fast dag i måneden for eks. Sidste søndag i måneden, men det er noget vi aftaler i fællesskab.
Til disse træninger kan alle U12 ryttere deltage uforpligtende. Samtidigt vil der også være mulighed for nye ryttere i
alle aldersgrupper at komme til prøvetræning i forlængelse af disse træninger, og dem ønsker vi også, at du varetager.
Dvs. du skal kunne afsætte 2-3 timers træning en dag en gang om måneden fast.
Bestyrelsen forestår planlægning af træningerne, så det praktiske skal du ikke tænke på.
Vi ønsker deltagelse i følgende stævner med U12 holdet 2022:
NTC i Danmark
Nisse Cup i Sverige
EM i Wales – Hvis der er opbakning i forældregruppen og det er muligt pga. Brexit.
Stillingen er gældende fra 1. november 2021 til 31. august 2022
Mht. honorar og dækning af omkostninger kan du kontakte mgadk@live.dk for yderligere oplysninger, såfremt du er
interesseret i stillingen.
Ansøgning senest 19. september 2022 til mgadk@live.dk hvor du fortæller lidt om din erfaring, dine værdier og hvad
du gerne vil tilføre vores U12 gruppe.
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