
 
 

Tränare Borås Konståknings Klubb 
 

Vill du vara en del av en klubb med höga ambitioner? 

Borås Konståknings Klubb söker nu en engagerad och varm konståkningstränare! 
 
Borås Konståknings Klubb är en förening med aktiva utövare på alla nivåer. Klubben består av ca 130 aktiva åkare 
plus en stor grupp i skridskoskolan. Vi söker nu en tränare som kan stärka upp vårt befintliga tränarteam, du skall 
brinna för konståkning och vara duktig på att utveckla barn och ungdomar inom sin idrott, men också som 
individer. 
Vi är en förening i stor tillväxt, klubben har vuxit med 45% de senaste två åren, och vi har en fortsatt stark tro på 
att vi kan fortsätta expandera. 
BKK är en stabil klubb med god ekonomi och stabil styrelse med högt engagemang. Vi har en anställd kanslist på 
halvtid, för att underlätta i vardagen, allt för att kunna ägna mer tid åt att skapa kvalificerade träningar för våra 
aktiva. 
Vi vill etablera oss som en förening som arrangerar tävlingar på alla nivåer. Vi arrangerade konståknings SM i 
december 2022 och vi var värd för en Elitserietävling 2020, men minst lika viktigt att arrangera stjärntävlingar så 
att alla får möjlighet att visa upp sig på hemmais.  
Det är vi tillsammans som skapar BKK; Åkare – Tränare – Föräldrar – Styrelse 
Alla är välkomna till oss oavsett ambitionsnivå, det är ok att träna för att träffa kompisar och det är ok att träna 
för att bli bäst i Sverige, BKK skall utveckla åkare på alla nivåer. 

 

Vem är du? 
 
Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper och önskar att du har följande kvalifikationer 
 

• Erfarenhet från tidigare tränaruppdrag 

• God samarbetsförmåga 

• Du är engagerad och nytänkande 

• Vi ser att du genomgått minst grundutbildning för tränare 

 

Vad kan vi erbjuda dig? 

 
• Träna åkare, både på och utanför isen 

• Följa med på tävlingar, tester och delta på andra arrangemang  

• Ett roligt tränaruppdrag där vi skall ha roligt tillsammans på vår resa 

 
Vi som styrelse kommer att uppmuntra och stötta dig i din tränarroll. Du får möjlighet att gå relevanta 
utbildningar. Du kommer kunna utbyta erfarenheter med övriga tränarkollegor. 
Vi erbjuder en heltid- eller deltid, enligt ö.k. Arbetstiden är förlagd till vardagar, helger och kvällar. 
Lön enligt överenskommelse 
Vår målsättning är att tillsätta tjänsten från augusti 2023. 
Ansökan skickas till: lere75@gmail.com 
CV med personligt brev. Ansökningar behandlas löpande. 
Vill du ha ytterligare information kontakta Lennart Reinholdsson 076 – 27 90 100 
 

Varmt välkommen med din ansökan! Hoppas vi ses! 


