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Landstræner 2019

Vil du være landstræner i 2019?
DFSU har igen et ønske om at sende ambitiøse og velforberedte landshold
afsted. Med henblik på landsholdsforløb på omkring et år, skal rollerne som
landstrænere besættes snarest.
Desværre har det ikke været muligt at finde en træner for damelandsholdet
(EUC Györ 2019), derfor satser vi på at finde en træner eller et trænerteam til
et mixlandshold på græs.
Derfor åbnes åbnes der nu op for ansøgninger til følgende landstrænerposter:
•
•
•
•
•
•

Mix Græs (EUC 2019, Györ)
U24 Græs (Dame, Open eller Mix) (Heidelberg)
Open Beach (EBUC 2019, Portugal) *
Open Master Beach (EBUC 2019, Portugal) *
Dame Beach (EBUC 2019, Portugal) *
Dame Master Beach (EBUC 2019, Portugal) *

*Registrering af interesse for EBUC 2019, Portugal er inden den 27. juli 2018.
Eliteudvalget har gjort nye tiltag, og det betyder at du som landstræner har
tæt dialog med udvalget og DFSU i hele landstrænersæsonen. Ud fra dine egne
målsætninger og ønsker, vil Eliteudvalget holde sig opdateret om at satte mål
bliver opnået hen over sæsonen. Ydermere kan Eliteudvalget være et
støttepunkt i forhold til rådgivning og sparring.
Derved sikrer vi at sæsonen som landstræner forløber på bedst mulige måde,
både for dig som landstræner og ikke mindst hele holdet.
Forventningen til dig som landstræner er derfor, at du udtager en bruttotrup i
efteråret 2018, eller tidligt i forårssæsonen 2019. Eliteudvalget opfordrer til at
udtagelsen af holdet finder sted i weekenden den 15.-16. september 2018.
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Din ansøgning skal indeholde følgende:
• Din motivation for at være landstræner
• En plan for udtagelsesprocessen
• Antal træningssamlinger og fokuspunkter for disse
• Antal opvarmningsturneringer, evt. hvilke?
• Hvordan du som landstræner, sikrer at holdet og dig selv som træner,
holder motivationen oppe i hele processen
• Dine styrker som landstræner
• Dine svagheder som landstræner
• Hvordan du ser din rolle under slutrunden
Grundet ekstraordinær mange slutrunder i 2019, kan DFSU ikke afsætte midler
til alle hold, og man skal som hold og træner sandsynligvis forvente
selvfinansiering. Når Eliteudvalget i samarbejde med DFSU har fastlagt hvilke
landshold som bliver oprettet, vil der herefter blive besluttet, hvilke landshold
som bliver tildelt støtte.
DFSU ønsker den bedst mulige sammensætning af trænere på de enkelte hold,
gerne bestående af 2-3 personer. Har du en idé til, hvordan du kan
sammensætte dit trænerteam, og hvem der eventuelt skal indgå heri, skal
dette fremgå af din ansøgning.
Hvis der er spørgsmål af nogen art er du velkommen til at kontakte
Eliteudvalget på mail elite@dfsu.dk. Vi ser frem til at modtage en motiveret
ansøgning fra dig på ovenstående mail senest den 31. juli 2018.
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