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Bueskydning Danmark søger Træner 
 
Bueskydning Danmark søger en træner til Herre Recuve projektet med tiltrædelse snarest muligt. 
 
Herre Recurve projektet blev sat igangsat i sin projektform i sommeren 2019, og har igennem 
projektet fået rammesat arbejdet med Bueskydning Danmark Herre Recurve landshold. Via 
projektet er handleplaner og prioriteringer defineret. Projektet i sin nuværende form løber frem til 
sommeren 2021, hvorefter projektet og ansættelsen skal genforhandles.  
 
ARBEJDSOPGAVER: 
Bueskydning Danmark Herre Recurve er ikke klassificeret som Team Danmark satsningsgruppe, og 
derfor arbejdes der ikke efter mål og rammer defineret med 3. part.  
Som træner i projektet, vil du have ansvar for at løse de sportslige opgaver i henhold til projektets 
rammer. Stillingens indhold vil primært bestå af træningssamlinger og internationale opgaver som 
f.eks. EM, VM og CQT. 
Det forventes at der afvikles 6 samlinger pr. sæson, samt deltagelse ved 1-2 internationale 
prioriterede stævner. 
 
Arbejdsopgaverne forventes udført i tæt samarbejde med forbundets Sports- og udviklingschef, 
forbundets øvrige trænerne, samt vores skytter i projektet.  
 
VI FORVENTER AT DU: 
Har indgående kendskab til bueskydning på eliteplan.  
Har primære kompetencer inden for recurvebuen. 
Kan indgå i et tæt samarbejde med alle snitflader til projektet. 
Kan håndtere administrative opgaver herunder koordinering af træninger og rejser. 
Kan inspirere dine skytter og skabe et stærkt træningsmiljø. 
Har evnen til at stå fast ved de velbegrundede beslutninger, også når uenigheder opstår. 
 
Arbejdsstedet vil foregå hvor samlingerne bliver arrangeret. Det vil forekomme administrativt 
arbejde, som skal løses hjemmefra. Aften og weekendarbejde vil forekomme. 
 
Stillingen aflønnes pr. aktivitet og efter Bueskydning Danmarks takster.  
 
Ansøgning bedes inden den 31. maj 2020 fremsendt pr mail til Bueskydning Danmarks Sports- og 
udviklingschef, som du også kan kontakte, hvis du har spørgsmål til jobbet.  
 
Kenn Romme 
Sports- og udviklingschef, Bueskydning Danmark, 
mail: kr@bueskydningdanmark.dk 


