
 

 

Har du lyst til at være med i et fedt fodboldmiljø?  

 

Trænere søges!!! 

 

Lyngby Boldklub af 1921 er kendt for at være et stærkt brand i forhold til børne- og ungdomsfodbold. Men 

på seniorfodbolden stiller vi også stærkt!   

Vi udvikler ikke kun spillere, men også trænere, så vi søger løbende udviklingsparate personer, der vil være 

interesserede i at gøre vores koncept endnu bedre.  

Opgaverne er forskellige og til trænere på alle niveauer, og du behøver ikke have en træneruddannelse for 

at være træner hos os.   

Trænergerningen er på frivillig basis, men vi har mulighed for at tilbyde godtgørelse. Det skal dog være 

interessen, der driver dig. 

 

Pt. søger vi især trænere til disse trænerfunktioner: 

• Medtræner til U13 drenge 

• Målmandstræner 

 

Vi vil sørge for at give dig de nødvendige redskaber undervejs, og har også mulighed for at tilbyde 

uddannelse i DBU-regi.  

 

I Lyngby Boldklub af 1921 får du mulighed for:  

• At få en uddannelse inden for fodbold  

• At blive superviseret   

• At få personlig indsigt og udvikling  



• At få nye perspektiver og ny erkendelse af egen viden  

• At få nye relationer  

• At få opkvalificering af egne kompetencer  

• At få et studiejob der kvalificerer  

 

 

Hvad kan du bruge det til:   

• Arbejdsgivere kan se, at du har været engageret  

• Du har fået ansvar  

• Ledelseserfaring  

• Planlægning og struktur  

• Faglig sportslig sparring  

• Et udviklende og socialt miljø  

 

Hvem er du? 

• Du er vild med sport og fodbold  

• Du kan lide at være sammen med børn og unge  

• Du har lyst til at være sammen med andre, der gerne vil være en del af et fedt sportsmiljø  

  

Kunne du tænke dig at blive en del af vores fantastiske klub? Så kontakt:  

 

Karsten Stiig Nielsen 

Sportslig leder, Lyngby BK 1921 

ksn@lyngby-boldklub.dk 

27300174  

 

Så kontakter vi dig hurtigst muligt.  
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