
  

 

 
 

Boo SK Konståkning söker tränare 
 
Föreningen Boo Sportklubb (Boo SK) startade 1957 för att främja – som det hette då – god 
kamratskap och goda resultat. Idag finns inom konståkningssektionen aktiva tävlingsåkare på 
alla nivåer och växande skridsko- och konståkningsskolor där barn får lära sig 
skridskoåkningens grunder. Idag har vi cirka 15 aktiva tävlingsåkare i tre grupper med 
singelåkning samt isdans och i skolorna närmare 70 barn. 
 
Vi sätter upp isshower och uppvisningar vid jul och våren där samtliga våra åkare deltar. 
Vår verksamhet bedrivs i Saltsjöbaden och Nacka Ishall. 
 
Boo SK arbetar för att bedriva och utveckla verksamheten så att vi har roligt, mår bra och 
utvecklas enligt egen förmåga, intresse och vilja. 
 
Arbetsuppgifter 
Nu söker vi ytterligare en engagerad tränare som kan utveckla främst våra tävlingsåkare. Vi 
söker dig som är positiv, engagerad och ansvarsfull, lever för konståkning och kan fortsätta att 
utveckla vår förening tillsammans med oss. Vi i styrelsen stöttar dig i din roll som tränare med 
att skapa ett bra klimat bland både åkare och föräldrar, och vi ger dig möjlighet att gå relevanta 
utbildningar för att vidareutvecklas hos oss. 
 
Du kommer samarbeta med befintliga tränare med arbetsuppgifter som: 

• Planera grupper, träning och schemaläggning 
• Träna åkare på alla nivåer och leda åkarnas utveckling framåt. 
• Leda och utvärdera träning på och utanför isen  
• Koreografera tävlingsprogram  
• Förbereda åkare inför tävling och test  
• Planera och leda säsongens shower  
• Följa med på tävlingar, tester och klubbens andra arrangemang. 

 
Kvalifikationer 
Vi söker främst dig som är utbildad genom Svenska Konståkningsförbundets stegutbildningar. 
Du har tränarutbildning minst steg 2B, meriterande om du har steg 3. Du ska ha tränarerfarenhet 
och ha tränat åkare på olika nivåer. Du är insatt i bedömningsreglerna inom tävling- och 
testsystem i svensk konståkning.  
 
Anställningsform och anställningstid 
Arbetets omfattning efter individuell överenskommelse, vi har behov från timanställning till 
halvtidsarbete. Arbetet är förlagt till eftermiddagar, kvällar och helger under 4 dagar i veckan. 
Ersättning enligt överenskommelse, med hänsyn tagen till utbildning och erfarenhet. 
 
Tillträde omgående 
 
Varmt välkommen med din ansökan med bifogat CV, som du mailar till klubbens ordförande 
Håkan Fritz på hakan.ae.fritz@gmail.com.  Maila gärna frågor på samma adress. Mer 
information om klubben hittar du på boo-sk.se  
 


