
  

  

Sportsligt Ansvarlig til Bolbrogymnasterne 

    
Bolbrogymnasterne har eksisteret i lidt mere end 10 år, og siden foreningens start har vores stærke pigehold blandet 

sig i den absolutte elite i dansk og international Teamgym. Således har foreningens hold talrige Fyns- og 

Danmarksmesterskaber bag sig og har ligeledes leveret mange gymnaster til junior- og seniorlandsholdene. 

Vi er en forening, som har fokus på at levere gode resultater og samtidig være et sted hvor gymnasterne trives. Vi går 

målrettet efter, at gymnasterne udvikler deres gymnastik, deres personlighed og ikke mindst deres sociale relationer.  

 

Jobbet  

Indholdet af stillingen er primært at skabe en sportsligt rød tråd imellem de forskellige årgange og sikre at overgangen 

fra et hold til det næste bliver så smidig som muligt. Du bliver således ansvarlig for at fastsætte målsætninger både 

vedr. fysiske krav og i relation til gymnastikken.  

Som sportsligt ansvarlig skal du: 

• Udarbejde og vedligeholde plan for det sportslige niveau  

• Implementere plan på tværs af hold og sikre at niveauspring fra årgang til årgang minimeres 

• Fungere som inspiration til instruktører ved at assistere med træningsmetoder, målsætning og udvikling 

• Være sparringspartner omkring skadesforebyggende træning 

• Holde dig opdateret på nyeste viden om reglementer, skadesforebyggelse og træningsmetoder 

Desuden vil det være en vigtig del af jobbet løbende at udfordre holdenes planer og målsætninger, så de dels er 

ambitiøse og dels realistiske. 

Du vil også skulle assistere holdansvarlige med at arrangere samtræninger, som understøtter holdintegration på tværs 

af foreningen.  

 

Profil  

Du er som person stærk i kommunikation og åben for andres input. Du er i stand til finde kompromiser på en 

diplomatisk måde. 

Ligeledes skal du være motiveret for at lave et stykke frivilligt arbejde sammen med mange andre engagerede 

mennesker i foreningen.  

Vi forventer desuden, at du kan sætte flueben ved flere af nedenstående karakteristika: 

• Har en faglig baggrund med viden om træning, fysiologi, arbejde med sportslige målsætninger og 

talentudvikling. 

• Har stor viden om gymnastik, kendskab til TeamGym og erfaring som instruktør på eliteniveau. 

• Er interesseret i og opdateret på skadesforebyggende tiltag i træningen 

• Har viden om at lede ledere 

• Har erfaring i at samarbejde med andre fra anden faglig baggrund 

Vi tilbyder 

Vores frivillige ledere og instruktører er alle dybt engagerede og du vil således komme til at indgå i et team med 

mange muligheder for sparring og udvikling.  

Vi tilbyder desuden muligheden for intern lederudvikling i foreningen. 

Evt. spørgsmål kan rettes til: Martin Méchali, tlf. 99 55 76 68 

 

facebook.com/bolbrogymnasterne   

www.bolbrogymnasterne.dk  


