
 
 
 
 
 
 
 

FIF Hillerød Orientering søger ny Cheftræner  
 

 

Vi søger pr. 1/1 2016 en træner, der kan stå i spidsen for vores energifyldte og mangfoldige 

træningstilbud. 

I FIF Hillerød har vi 2-4 ugentlige træningstilbud, men vores kerneaktivitet er vores ugentlige 

tekniske træning om tirsdagen. Vi tror på et bredt favnende træningsmiljø, hvor både 

nybegynderen, veteranen og det unge talent med elitedrømme kan træne samtidigt. Derfor er 

træningerne åbne for alle klubbens medlemmer, men skal være målrettet de unge løberes 

udvikling mod verdensklasse. 

Vi har trænere, der varetager den fysiske træning i klubben (torsdage), så du skal primært stå 

for den tekniske træning. Du kommer til at tilrettelægge træningen for alle niveauer, men 

under selve afviklingen af træningen skal du primært fokusere på vores 13-20årige løbere. 

Som den ideelle kandidat besidder du følgende egenskaber: 

 Du brænder for at arbejde med, og træne, unge mennesker. 

 Du kan formidle den fede orienteringsoplevelse til et ungt publikum. 

 Du har gode idéer til varierede orienteringstekniske træningsøvelser. 

 Du har enten en træneruddannelse, eller du har lyst og er motiveret til at tage DOF’s 

træneruddannelse – FIF Hillerød dækker meget gerne dette. 

 

Du skal: 

 Være klubbens samlingspunkt til den ugentlige tekniske træning. 

 Tilrettelægge en-to ugentlige tekniske træninger på alle niveauer. 

 Være tilstede til størsteparten af disse. 

 Evaluere træningen med ungdomsløberne. 

 Koordinere børnetræningen med vores børnetrænerteam. 

 

Vi tilbyder: 

 Et stærkt og energifyldt træningsmiljø med pt. ca. 40 børn og unge i alderen 8-20 år. 

 Et velfungerende team af børnetrænere, der til træningerne tager sig af børnene i 8-12 

årsalderen, samt nye medlemmer. 

 Et korps af frivillige, der tager sig af postudsætning og –indsamling og andre praktiske 

opgaver. 

 Masser af frihed til at tage ansvar for træningen og klubmiljøet, samt stærke og erfarne 

ressourcepersoner, der står til rådighed til sparring og vejledning. 

 Aflønning i henhold til kompetencer, men vi er en klub med forholdsvis stor økonomi. 

 

 

Er du nysgerrig på detaljerne i arbejdet? Så kontakt vores sportschef  

Anders Bachhausen på 30287182 / bachhausen@gmail.com 

 

 

Er du den optimale kandidat så send din ansøgning senest torsdag d. 19/11 til  

Formand Bo Simonsen bosimfif@gmail.com / tlf. 22389268 
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