DSF søger Assistent coaches til VM Styrkeløft i Viborg
14.-20. november 2022 arrangeres VM styrkeløft for senior i Viborg. Dansk Styrkeløft Forbund (DSF)
planlægger at deltage med fulde hold (8 herrer + 8 kvinder) og ønsker at benytte muligheden til at
invitere 1-3 motiverede trænere udenfor landsholdet til at bistå vores landsholdsatleter i jagten på
medaljer. Du kommer til at arbejde i et team bestående af landsholdstrænerne og sportschefen med
et fokus på at skabe optimale forudsætninger for at opnå de bedst tænkelige resultater.
Dette tilbud er en del af DSF’s strategi for at skaffe flere dygtige styrkeløft-trænere på såvel top- som
breddeniveau. At være med landsholdet til et verdensmesterskab giver en unik indsigt i, hvordan de
bedste danske og internationale atleter og trænere håndterer stævnesituationer i styrkeløft. Denne
mulighed kan ligeledes være en indgangsvinkel til en fremtidig rolle som træner i såvel en klub som
for landsholdet.
Det forventes, at du:
-

-

Deltager som assistent coach 2-7 dager under VM styrkeløft 14.-20. november 2022.Der vil
altid være 1-2 landsholdstrænere tilgængelige som head coach/vejleder for de atleter, du
hjælper.
deltager ved den sidste landsholdssamling før VM (22.-23. oktober).
deltager ved trænermødet op til VM samt ved løbende strategimøder med atleterne.

Du får:
-

Oplæring af sportchefen i game day coaching på internationalt niveau svarende til et modul i
den kommende level 3-uddannelse for trænere i DSF.
løbende feedback og oplæring samt en evaluering efter endt stævne.
Gratis hotelovernatning i Viborg de dagene du bidrager som coach.
Mulighed for at deltage ved banketten.

Vi forestiller os, at du:
-

Er aktiv medlem af en klub under DSF.
Har erfaring som træner og/eller stævnecoach for løftere i DSF - gerne ved danske
mesterskaber.
Har erfaring med eller interesse for at lære utstyrsløft/-træning.
Er en teamplayer som både kan følge vejledning og på eget initiativ løse udfordringer for at
hjælpe atleterne med at opnå optimale resultater.
Kan håndtere stressende situationer og kan bidrage i sådanne både som strateg og
motivator.

Det er en fordel, men ikke et krav, at du har erfaring fra danske mesterskaber som atlet og/eller
dommer.
Ansøgningsfrist er 1. august 2022. Ansøgninger sendes til eliteudvalg@styrke.dk og behandles af
eliteudvalget i samarbejde med landsholdstrænerne. Samtaler forventes afholdt medio august 2022.
Dansk Styrkeløft Forbund ønsker at fremme ligestilling og mangfoldighed. Vi opfordrer derfor alle
kvalificerede til at søge – uagtet køn, etnicitet, seksuel orientering, handicap, religion eller alder.
Styrkeløft er for alle og dette afspejles også i vores rekrutteringsproces.

