
U17/U19 piger -  medtræner søges  
 

Dine opgaver 

• Du skal deltage i den daglige planlægning af træning og udførelse minimum 2 gange om 

ugen 

• Du vil være kampansvarlig primært for U17 i tæt samarbejde med cheftræneren 

• Du vil i tæt samarbejde med cheftræneren stå for holdudtalelse til U17 og U19 kamp 

 

Vi kan tilbyde 

• Et trænermiljø, hvor du bliver taget alvorlig 

• Rigtig mange dygtige og ikke mindst engagerede spillere, også selvom det hedder Bredde 

og ikke Elite… 

• En klar holdning, samt redskaber, til fastholdelse og udvikling 

• Stor erfaring med koordinering, planlægning og administration af store årgange 

• Mulighed for uddannelse 

• Godtgørelse passende til funktion, erfaring og tidsforbrug 

Vi forventer 

• At du kan arbejde inden for en klart defineret ramme 

• At du kan og vil arbejde ud fra Lyngby Boldklubs holdninger og værdier, se mere på 

klubbens hjemmeside på www.lyngby-boldklub1921.dk under ”OM KLUBBEN” 

• At du er lærevillig, uanset dine tidligere erfaringer 

• At du kan indgå i/lede et team, herunder at du kan samarbejde og være fleksibel 

Om Lyngby Boldklub 1921 

Lyngby Boldklub har en næsten 100-årig historie. Vi har siden 2005 arbejdet målrettet og 

ambitiøst med at udvikle en ramme for trænings- og kampmiljø der sikrer at vi leverer elitespillere, 

men i lige så høj grad, at vi udvikler alle spillere ud fra deres nuværende niveau og iboende 

potentiale. Vi er kendte for vores tilgang til børnefodbold, hvor vi sammen med DBU har været en 

af drivkræfterne bag Bedre Børnefodbold med fokus på fastholdelse og udvikling i alderstilpassede 

og trygge rammer. Vi vil i fremtiden arbejde på ligeledes at blive kendt for vores tilgang til 

Ungdomsfodbold. Lyngby Boldklub har lidt over 1100 aktive medlemmer. 

 

http://www.lyngby-boldklub1921.dk/


Om pigeafdelingen 

Vi har i Lyngby Boldklub delt vores pigeafdeling op i segmenter, så det hedder U15-U19 

Pigesegment. Det har været en tilfredsstillende løsning, da det skaber et bedre træningsmiljø, 

relationer på tværs af årgangene, matchning af den enkelte spiller og mulighed for 

kompetencetræning. Vi har i gennemsnit 30 piger til træning, fordelt på forskellige niveauer. 

Kendetegnet for alle disse piger er, at de kan og vil træne. 

 

Kontakt for yderligere info 

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring jobbet som U15-U19 medtræner, skal du kontakte: 

Danni Kikkenborg 
  
U15P-U19P Cheftræner 
Lyngby Boldklub 1921 
Telefon: 28 71 75 26 
  
dannifodbold@hotmail.com 

www.lyngby-boldklub1921.dk 

 

Vi ser frem til at høre fra dig. 

Den sportslige ledelse i Lyngby Boldklub 1921 

 

http://www.lyngby-boldklub1921.dk/

