NASA søger ambitiøs og motiverende coach/facilitator til at
varetage surf- og SUP-træning
Brænder du for at udvikle de dygtigste og mest talentfulde danske atleter inden for surfing og SUP, og kan du facilitere en udviklende og
motiverende træning? Så er du må ske NASA’s kommende coach/facilitator.
1. marts 2019 bliver Surfklubben NASA det første nationale talent- og elitecenter inden
for SUP og surfing. Udnævnelsen sker som led i Dansk Surf & Rafting Forbunds
elitestrategi og har til formål at øge udviklingsmulighederne for de talenter og
eliteatleter, som ønsker at gøre karriere inden for enten surfing eller SUP. For at sikre
kontinuerlig udvikling for disse atleter søger NASA nu en coach/facilitator, som skal
varetage 2 ugentlige træningssessioner og faciliterer en social, motiverende og
udviklende træningskultur blandt atleterne.

• Du får muligheden for at arbejde med nogle af Danmarks bedste surfere og SUPatleter på ugentlig basis, og medvirke til deres fortsatte udvikling.

DINE OPGAVER

HVAD LÆGGER VI VÆGT PÅ

Som coach/facilitator bliver din primære opgave at planlægge og varetage 2 ugentlige
træningssessioner for atleter tilknyttet NASA’s talent- og eliteprogram. Træningens
opsætning og indhold afhænger af dine kompetencer og prioriteringer, men bør
indebære træning på og uden for vandet, og kan bl.a. inkludere fysisk, teknisk og taktisk
træning, videoanalyse samt specifik surf/SUP-coaching. Vi ved, at der er få – hvis nogen
– i Danmark, som har alle ovenstående kompetencer, og derfor ledes der i første
omgang efter en person, som kan faciliterer og igangsætte disse træninger, og fokusere
på at få atleterne til at sparre og træne med hinanden omkring særligt den surf/SUPspecifikke træning og herigennem udvikle en stærk træningskultur, hvor man lærer af
hinanden og udvikler sig gennem den træning, som denne videndeling bygger på.
Derfor skal stillingen mere ses som en facilitator-rolle end en coach-rolle. Det er dog et
krav, at man har kompetencer til at varetage landtræning og andre udviklende
aktiviteter, som kan supplere den træning/sparring som atleterne foretager med
hinanden.

• At du har kendskab til og/eller erfaring med konkurrencesurfing/SUP og har
kendskab til det danske surf/SUP-miljø.

HVAD KAN VI TILBYDE
• Du bliver en del af at nyt initiativ i NASA (og DSRF) og vil derfor få stor indflydelse på
din rolle, træningens opsætning og potentielle investeringer i trænings – og
analyseudstyr.

• Du vil få tilbudt en DIF-træneruddannelse samt kunne deltage på andre kurser
omkring talent- og elitearbejde arrangeret af DIF og Team Danmark.
• Stillingen er lønnet: 45.000 kr. årligt.

• At du har erfaring med fysisk træning og kan sammensætte motiverende og
udviklende træningssessioner.
• At du er struktureret og ambitiøs, og kan være et loyalt bindeled mellem atleterne og
NASA/DSRF med henblik på at varetage alle parters interesser.
• At du brænder for atleternes og sportens udvikling, og bliver motiveret af at arbejde
med mennesker herunder sætter dig ind i deres tanker, ønsker og behov.
PRAKTISK INFORMATION & ANSØGNINGSFRIST
Stillingen ønskes besat hurtigst muligt med forventet opstart medio marts.
Du kan ansøge stillingen ved at skrive en motiveret ansøgning, hvori dine
surf/sportsmeritter også indgå r.
Ansøgningen sendes senest d. 25. februar 2019 kl. 12:00 til Rie Rosenkrans Gjedsted
på rie@coldhawaii.eu. For yderligere information om stillingen er du meget
velkommen til at kontakte Rie på ovenstående email

