
Medtræner til Kvindesenior i Lyngby Boldklub 1921  

Lyngby Boldklub 1921s Kvindeseniorafdeling, søger en engageret, og gerne 
fodboldfagligt kompetent, træner/person, til det fortsatte arbejde med at skabe 
og fastholde et ambitiøst udviklings- og kampmiljø, hvor der også samtidig er 
god plads til sociale relationer og sjov, for alle spillere og hold i afdelingen. 

I LB1921 skal vi bruge mange engagerede, lærevillige og fodboldfagligt dygtige 
trænere, for at skabe det udviklingsmiljø vi ønsker. Så selvom vi allerede har mange 
kvalificerede kræfter i alle segmenter og afdelinger, skal vi altid bruge flere. Derfor… 

Søger vi efter en medtræner til vores Kvindeseniorafdeling  

Medtræneren skal, sammen med Cheftræneren, danne et træner/leder team, som 
sammen har ansvaret for træning og kamp for alle spillere.  

Kvindeseniorafdelingen består af ca. 35 spillere og ledes til dagligt af Cheftræner 
George Sorensen. Her ud over er der sportslige og fodboldfaglige sparringspartnere 
på klubniveau, samt et stort klubmæssigt fokus på at løse så meget koordinering og 
administration som muligt, således trænerne kan bruge mest tid på 
fodboldfaglighed, træning og kamp. 

Vi kan tilbyde  

 Et trænermiljø, hvor du bliver taget alvorligt.  
 En ”stor” afdeling.  
 En klar holdning, samt redskaber, til fastholdelse og udvikling.  
 God mulighed for uddannelse passende til dit niveau og engagement.  
 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 her på hjemmesiden under ”Om klubben”  
 -At du er lærevillig, uanset dine tidligere erfaringer.  
 At du kan indgå i 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.  

Kontakt for yderligere info  

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring jobbet som medtræner i 
Kvindeseniorafdelingen, 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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