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Landstrænerteam søges til  
 

WORLD BEACH ULTIMATE CHAMPIONSHIPS 2021 
 
DFSU har igen et ønske om at sende ambitiøse og velforberedte hold af sted.   

Vi starter processen om ansættelse af et landstrænerteam allerede nu, for at 
være på forkant med deadlines fra WFDF og turneringen.  

 
Eliteudvalget ønsker at have tæt dialog med landstrænerteamet i hele 

landstrænersæsonen. Ud fra dine egne målsætninger og ønsker, vil 
Eliteudvalget holde sig opdateret om 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.  

 
Vigtigt  

I forbindelse med ny strategi fra bestyrelsen, vil vi søge efter et 

landstrænerteam, som skal indeholde som minimum, en ikke spillende træner 
samt en holdleder.   

 
Et landstrænerteam: 

Landstræner (ikke spillende) 
Team manager/ holdleder: Sørger for praktiske opgaver for holdet. Denne 

person kan i princippet være usynlig for holdet, dvs. ikke være fysisk tilstede 
til diverse samlinger og turneringer. 

Kaptajn (spillende) – (Denne er ikke et krav for trænerteamet) 
 

 
(*Læs venligst bestyrelsens strategiplan for 2025 vedr. landshold for mere 

information omkring beslutningen om trænerteam samt hvad vi tænker de 
forskellige personer har af funktioner) 
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Udover trænerteamet, skal der være en ansøgning hvor 
følgende skal besvares.  

Disse spørgsmål må besvares så godt som muligt, der er ikke krav til en 
udførlig plan.  

 
• Hvilke hold vi I stå i spidsen for? 

• Din motivation for at være landstræner  
• En plan for udtagelsesprocessen  

• Antal træningssamlinger og fokuspunkter for disse.  
• Antal opvarmningsturneringer, evt. hvilke?  

• Hvordan sikrer du, dig som landstræner, at holde motivationen i hele 

processen?  
• Hvordan sikrer du, dig som landstræner, at holdet holder motivationen? 

• Hvad er dine styrker som landstræner?  
• Hvad er dine svagheder som landstræner?   

• Hvad er fordelingen, landstræner, holdleder og evt. spillende træner/ 
kaptajn? 

 
 

 
 

 
Du kan som landstræner forvente, at DFSU afsætter midler til delvis 

finansiering af dine udgifter. De konkrete forhold omkring finansiering er 
endnu ikke fastlagt. 

 

Deadline 1 april for modtagelse af ansøgning.  
 

Hvis der er spørgsmål af nogen art er du velkommen til at kontakte 
Eliteudvalget. 

Vi ser frem til at modtage en motiveret ansøgning fra dig sendt til 
Elite@dfsu.dk senest.  
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