Træner/trænerassistenter til DBU`s fodboldskole i BSF (uge 32)
Kære spillere og trænere i BSF
Vi afholder igen i år DBU fodboldskole i BSF. I år afvikles fodboldskolen i uge 32 og vi vil derfor gerne høre jer
om I kunne være interesseret i at deltage som trænere eller trænerassistenter. For at være træner skal du være
fyldt 18 år, mens du som trænerassistent skal være fyldt 15 år.
Træner på DBU fodboldskole
For at tilmelde sig som træner til fodboldskolen skal man benytte dette link, hvor du også kan læse mere:
https://www.dbu.dk/boern_og_unge/events_og_staevner/dbus_fodboldskole/traener.aspx.
Det vil være muligt at tilmelde sige i perioden 5. februar – 25 marts. Når du tilmelder dig skal du tilkendegive
hvilken uge du kan være træner og hvilken fodboldskole du ønsker at træne. Vi er selvfølgelige interesseret i at
du vælger BSF i uge 32, men hvis du har lyst kan du også tilmelde dig andre fodboldskoler. Vi vil i
planlægningsgruppen løbende tildele trænerjobs til ansøgninger efterhånden som der indløber tilmelding og
bestræber os selvfølgelige på at gøre det så hurtigt som overhoved muligt, så I kan planlægge jeres sommer.
Når vi tildeler trænerjobs sker det gennem DBU og I skal overfor DBU bekræfte at I gerne vil tage imod jobbet.
Processen for tildeling af trænerjobs afsluttes senest d. 4. april. I vores tildeling af trænere vil vi tilstræbe en
god blanding af kvinder/piger og mænd/drenge, samt et miks af erfarende og relativt nye trænere. Har du
tidligere været træner skulle du automatisk modtage et brev fra DBU om den kommende fodboldskole og
muligheden for at tilmelde dig igen i år.
Som træner vil du få du en DBU taske med Hummel-træningstøj, drikkedunk og trænermanual. Derudover
lønnes du med 2.000 kr. (inkl. kørsel) for din første fodboldskole, mens du i tilfælde at flere fodboldskoler
henover sommeren vil stige en smule i løn for hver fodboldskole – se info i ovenstående link.
Trænerassistent på DBU fodboldskole
For at tilmelde sige som trænerassistent til fodboldskolen skal du skrive en mail til
bsf.fodboldskole@gmail.com, med informationer om navn, fødselsdag, BSF-hold, samt telefonnummer. Når du
har skrevet til os at du gerne vil være trænerassistent vil vi kontakte dig når vi begynder at kunne tilmelde
trænerassistenter, hvilket sker når spiller tilmeldinger begynder at komme ind i løbet af marts. I modsætning til
trænerne, er det os i klubben der står for oprettelsen af trænerassistenter, så vi kontakter jer for at få en
endelige tilkendegivelse, samt information i forhold til ansættelsen. Ligesom for trænerne tilstræber at få
sammensat en god blanding af spillere fra både pige og drenge afdelingen som trænerassistenter.
Som trænerassistent vil du få en DBU taske med Hummel-træningstøj, drikkedunk og trænermanual.
Derudover lønnes du med 500 kr.

Hvilke forventninger har vi til trænere og trænerassistenter
Vores forventninger til jer er både meget simple, men også meget store. Vi forventer at alle
trænere/trænerassistenter brænder for fodbold og har lysten og evnerne til at være sammen med børn en hele
uge i fodboldens tegn. Derudover skal i selvfølgelige opfylde DBU´s krav i forhold til alder og børneattest (DBU
indhenter på alle, uden om klubben). For trænerne ser vi gerne erfaringer med trænergerningen, men lysten til
at få (flere) erfaringer er mindst lige så vigtigt. I skal selvfølgelige ikke forvente mindre af os, hvorfor vi også vil
gøre hvad vi kan både før og under fodboldskolen, for at I får en sjov, lærerig og inspirerende uge med en
masse fodbold, børn og fodboldkollegaer.
Har I nogen spørgsmål er I velkommen til at skrive til bsf.fodboldskole@gmail.com eller ringe til Jakob Waag
Villadsen (fodboldskoleleder) på tlf. 20 60 26 77.
Vi håber at høre fra jer og ser frem til en fantastisk fodboldskole.
Med venlig hilsen.
Henrik Stampe og Jakob Waag Villadsen

