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Stillingsopslag som 3D landstræner/koordinator 

Bueskydning Danmark søger en engageret landstræner/koordinator til at lede og koordinere 
aktiviteterne for skytterne på 3D bruttolandsholdene i samarbejde med forbundets sportslige 
ledelse. 

Der er tale om en deltidsstilling svarende til ca. 26 fulde dage planlagt i henhold til aktivitetsplanen 
og derudover lønnet deltagelse i et internationalt stævne. 

Det er 3D landstrænerens ansvar at sørge for bueskytternes forberedelse til og gennemførelse af 
internationale stævner og mesterskaber, hvortil forbundet sender officielle deltagere. 

3D landstræneren har også ansvar for, at der foregår et konstruktivt og koordineret samarbejde 
omkring de enkelte skytter på bruttoholdene. 3D landstræneren skal blandt andet udarbejde den 
enkelte skyttes udviklings- og sæsonplan, for at sikre en rød og aldersrelateret tråd i skyttens 
udvikling. 

Du skal:  

• Have et godt kendskab til bueskydning 

• Være god til at planlægge og samarbejde 

• Være tilstrækkelig moden til at løfte opgaven 

• Have forståelse for arbejdet i et specialforbund med frivillige ledere. Dyb teknisk indsigt er 
ikke en forudsætning, idet den udvikling først og fremmest finder sted i den ugentlige 
træning 

 
Vi tilbyder dig: 
 

• Ansvaret for både talent og elite 

• At du kan blive en del af et professionelt og målrettet trænerteam 

• Samarbejde med nogle af Danmarks bedste 3 D skytter  
 

Ansættelsen forventes påbegyndt 1. januar 2018 og med budget til en 4-årig aftale. 

Ansøgningen sendes på mail til sportschef Torben Grimmel på mail senest tirsdag 5. december 
2017. 

Se mere om stillingen i ansvars- og funktionsbeskrivelsen nedenfor. Har du spørgsmål til stillingen 
er du velkommen til at kontakte sportschef Torben Grimmel, tlf. 31 68 70 10. 

mailto:sportschef@bueskydningdanmark.dk
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3D landstræner/koordinator  

 
Ansvars- og funktionsbeskrivelse  

• 3D landstræneren refererer i sin ansættelse til Bueskydning Danmarks sportschef 
• 3D landstræneren indgår i Bueskydning Danmarks landstrænerteam 

Bruttolandsholdstruppen - 3D landstrænerens opgaver er:  

• I samråd med Bueskydning Danmarks sportslige ledelse at udvælge de bueskytter, der skal 
indgå̊ i bruttogruppen for 3D landsholdet efter de kriterier, der er fastlagt.  

• At holde sig orienteret om nye bueskytter med et aktuelt niveau, potentiale og en 
træningsindsats, som på sigt kan gøre sig gældende på bruttogruppen for 3D landsholdet.  

• At sikre, at alle bueskytter i bruttogruppen har etableret en aftalt udviklings- og sæsonplan 
og i løbende kontakt med den enkelte bueskytte at samle op på planen.  

• At samarbejde med de enkelte bueskytters hjemmetræner og/eller talentcentertræner om 
udvikling og koordinering af aktiviteter.  

• At indstille til den sportslige ledelse eventuel udslusning af bruttolandsholdet.  

Konkurrencer  

•  Planlægge de enkelte skytters forberedelser til deltagelse i internationale stævner og 
udtagelsesstævner. 

Træningssamlinger – 3D landstrænerens opgaver er: 

• I samarbejde med Bueskydning Danmarks sportslige ledelse at planlægge og gennemføre 
træningssamlinger i det omfang, der er økonomisk og praktisk basis for det, herunder både 
træning og sportslig uddannelse.  

 
 


