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Landstrænerteams søges til DAME-, MIX-, HERRE og 
MASTERSLANDSHOLD, der skal spille: 

WORLD BEACH ULTIMATE CHAMPIONSHIPS 2022 
 
DFSU har et ønske om at sende ambitiøse og velforberedte hold af sted. Dog er vi i en 
ekstraordinær (corona-)situation, hvor der er mange usikre faktorer.  

Bemærk at WFDF og arrangørerne ikke har lavet et officielt opslag omkring WBUC 2022. 
Derfor har vi ikke mere konkret info, end at det formentligt bliver afholdt April 2022, 

Huntington Beach, USA 

 
Eliteudvalget ønsker at have tæt dialog med landstrænerteamet i hele landstræner- 

sæsonen. Ud fra jeres egne målsætninger og ønsker, vil Eliteudvalget holde sig opdateret 
om satte mål bliver opnået hen over sæsonen. Ydermere kan Eliteudvalget være et støtte- 
punkt 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, 
bestående af:  
 

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

person kan i princippet være usynlig for holdet. Eliteudvalget i DFSU bistår gerne 
med at finde en team manager/holdleder, og er allerede i konktakt med potentielle 
personer 

3. 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 
 

Trænerteamet bedes sende en ansøgning hvor følgende skal besvares.  
Disse spørgsmål må besvares efter bedste evne – der er ikke krav til en udførlig plan.  
 

● Din/jeres motivation for at være landstræner(e) 
● En plan for udtagelsesprocessen  
● Antal træningssamlinger og fokuspunkter for disse.  

● Antal opvarmningsturneringer, evt. hvilke?  
● Hvordan sikrer du/I, dig/jer som landstræner(e), at holde motivationen i hele 

processen?  

● Hvordan sikrer du/I, dig/jer som landstræner(e), at holdet holder motivationen? 
● Hvad er dine/jeres styrker som landstræner(e)?  
● Hvad er dine/jeres svagheder som landstræner(e)?   

● Hvad er fordelingen, landstræner, holdleder og evt. spillende træner/ kaptajn? 
 
DFSU afsætter midler til delvis finansiering af udgifter i forbindelse med landsholdet, som 

holdet selv beslutter hvordan bruges. De konkrete forhold omkring finansiering er endnu 
ikke fastlagt. 
 

Deadline for modtagelse af ansøgninger, 02.08.2021  
 

http://www.dfsu.dk/
https://dfsu.dk/wp-content/uploads/2020/01/De-danske-landshold.pdf
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Hvis der er spørgsmål af nogen art kontaktes Eliteudvalget på mail. 

Vi ser frem til at modtage en motiveret ansøgning på elite@dfsu.dk hurtigst muligt.  

http://www.dfsu.dk/
mailto:elite@dfsu.dk

