
 
 

Nyköpings Konståkningsförening söker tränare 

 

Nyköpings konståkningsförening har ca 50 barn i skridskoskolan och ca 60 barn, ungdomar och 
vuxna inom konståkningen från nybörjare till A-åkare. Föreningen har haft en stark tillväxt sedan 
starten i juni 2020 och vi fortsätter att växa, vilket är anledningen till att vi söker tränare.  
Föreningen arrangerar en stjärntävling per säsong, Gästabudspiruetten och har ambitionen att 
arrangera en klubbtävling framöver med första försöket till våren 2023. Under säsongen visar vi upp 
alla våra åkare vid två showtillfällen, till jul i december och som säsongsavslut i april. Föreningens 
ambition är att erbjuda alla våra åkare möjlighet till utveckling, hälsa och välmående. Det finns 
stora möjligheter att vara med och påverka, planera och utforma föreningens verksamhet, t.ex. 
show och läger.  
 

Vi söker dig som är positiv, engagerad och ansvarsfull som tränare, brinner för konståkning och kan 
fortsätta att utveckla vår förening tillsammans med oss. Du tror på samarbete, kommunikation och 
positiv, rättvis pedagogik där vi i styrelsen stöttar dig som tränare med att skapa ett bra klimat 
bland både åkare och föräldrar. Vi ser gärna att du har nedanstående kvalifikationer, men vill gärna 
ha kontakt med dig även om något saknas. 
 

Arbetsuppgifter 
• Planera grupper, träning och schemaläggning, bokning av is och lokaler 
• Leda och utvärdera träning på och utanför isen 

• Leda fyspass och dansträning 

• Koreografera tävlingsprogram  
• Förbereda åkare inför tävling och test  
• Planera och leda säsongens shower 

 

Kvalifikationer 
• Vi söker dig som genomgått tränarutbildning på minst steg 3 nivå eller motsvarande 

utbildning från utlandet och har vana att träna åkare på olika nivåer. 
• Du ska vara insatt i bedömningsreglerna inom tävling- och testsystem i svensk konståkning.  
• Ha goda teknikkunskaper och känsla för koreografi. 
• Meriterande är om du utöver tränarutbildning har någon annan pedagogisk utbildning eller 

erfarenhet av att jobba med barn och ungdomar. 
 
Anställningsform och anställningstid  
Enligt överenskommelse, 50% och uppåt. 
Arbetet är förlagt till eftermiddagar, kvällar och helger, eventuellt någon morgonträning. 
Tillträde enligt överenskommelse. 
 

Frågor och ansökan med personligt brev och CV (utbildning, erfarenhet, referenser) och ev. 
löneanspråk kan skickas till nykopingskonstakning@gmail.com.  
 
Välkommen med din ansökan! 
 
Nyköpings konståkningsförening 
Herta Lind Fagerlind, Ordförande, tfn. +46(0)73-157 28 18 
Louise Eiderborn, Kassör, tfn. +46(0)70-277 25 56 
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