
U13 & U15 medtræner i Lyngby Boldklub 1921  

Vi er i Lyngby Boldklub 1921 godt i gang med aldersrelateret,             
fodboldfagligt ambitiøst, at videreføre rammer, erfaringer og værktøjer fra det 
udviklende trænings- og kamptilbud i Bedre Børnefodboldkonceptet, ind i 
ungdomsfodbolden. 

Vi skal bruge mange engagerede, lærevillige og fodboldfagligt dygtige trænere, for at 
skabe det udviklingsmiljø vi ønsker. Så selvom vi allerede har mange kvalificerede 
kræfter i LB1921s breddeafdeling, skal vi altid b u   f    . D  f  … 

Søger vi efter medtrænere til vores (U15) 2002 og (U13) 2004 

breddeafdelinger med ca. 40 aktive spillere i hver årgang.  

                                            f             , to-tre medtrænere, 
en assistenttræner samt to koordinatorer, som sammen har ansvaret for træning og 
     f                .                    med følgende hold i DBU: 

 

.  

 

 

Vi søger trænere eller trænerinteresserede personer, som kan                     
                . Dette både i form af træning og kamp. 

Der er sportslige og fodboldfaglige                      segments- og   u      u  
                                                , arrangering af stævner og tur   
  .                           u                             , mens de 
administrative opgaver varetages af cheftræneren og koordinatorerne.  

                                -                                        f  , at det er 
sjovt, lærerigt og givende at være træner i LB 1921. Den største risiko ved at starte 
op hos os er, at det kan være svært at sige farvel igen...  

Vi kan tilbyde  

 Et trænermiljø, hvor du bliver taget alvorligt.  
 Rigtig mange dygtige,                                          selvom det 

hedder Bredde og ikke Elite...  
 En klar holdning, samt redskaber, til fastholdelse og udvikling.  
        f                                                      f       

       .  
 God mulighed for uddannelse passende til dit niveau og engagement.  

U13 – (2004) 

 Øst 2 

 Række 1 

 Række 3 

 

U15 – (2002) 

 Øst 2 

 Række 1 

 Række 3 

 



 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,    

                        u      Om klubben   
 At du er lærevillig, uanset dine tidligere erfaringer.  
     u             et team, herunder at du kan samarbejde og være fleksibel.  

Om Lyngby Boldklub 1921  

             u                   -             .                            
                            u                f           -                  
                                                          , at vi udvikler alle spillere ud fra 
deres nuværende niveau og iboende potentiale. Vi er kendte for vores tilgang til 
børnefodbold, hvor               D                 f                        
     f           f  u     f               u                                     
      .          f                                            f                   
Ungdomsfodbold. Lyngby Boldklub har lidt over 1100 aktive medlemmer.  

Kontakt for yderligere info  

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring jobbene som U13 & 15 medtræner, 
skal du kontakte  

Claus Frank - Nielsen 
  
Sportslig Chef U5-Senior 
Lyngby Boldklub 1921 
Telefon: 41 888 200 
  
cfn@lyngby-boldklub.dk 
www.lyngby-boldklub1921.dk 
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