PINGISTRÄNARE SÖKES
IFK Österåkers Bordtennisklubb är en pingisklubb som har sin verksamhet i
Åkersberga i Österåkers kommun. Det är en skärgårdskommun nära till vatten
och annan natur, med bra kommunikation till Stockholm city (Roslagsbanan och
bussar).
Vi har en bred verksamhet med seniorer, veteraner och ungdomar. I dagsläget
har vi ungefär 100 ungdomar i vår träningsverksamhet, och 3 tränare som
kontinuerligt har hand om träningen, samt några ytterligare några tränare som
hoppar in ibland.
Vår tidigare huvudtränare på ungdomssidan har till den här säsongen slutat sitt
uppdrag på grund av läkarstudier på annan ort. Han har varit anställd på 25%
och vi söker nu en ny huvudtränare och/eller ungdomstränare för våra
ungdomar. Vi är flexibla i upplägg. Det kan innebära att du ska engagera dig
som tränare genom att hålla i träningar en vardagskväll per vecka eller flera om
det passar dig och eventuellt också på helger. Du får också gärna i viss mån följa
med våra ungdomar på tävlingar på helger. Om du är intresserad av att enbart
engagera dig vissa helger, och då hålla i träningsläger en eller två dagar, är det
också av intresse. Vi har halltider både vardagkvällar och helger. Den hall vi
huvudsakligen bedriver vår verksamhet i ligger centralt i Åkersberga, och vi har
också vissa tider i en hall ungefär 10 km utanför centrala Åkersberga.
Tillägas kan att just nu pågår bygget av en ny multihall i vår kommun som
kommer att rymma flera fullstora hallar (20m x 40m), gym, servering, mm och
inte minst en dedikerad pingishall med plats för 16–18 bord permanent
uppställda. Idrottsanläggningen beräknas stå klar under 2022, och vi planerar för
en kraftig expansion av klubbens verksamhet då.
Som pingistränare ska du ha erfarenhet av att träna ungdomar, lägga upp
träningsprogram och hålla i träningsverksamheten.
Vi är kan också tänka oss ett eventuellt samarbete med någon annan
bordtennisklubb i Norrort om du är intresserad av en större tjänst.
Om du känner att det här är något för dig är du välkommen att kontakta vår vice
ordförande och ansvarig för ungdomsverksamheten Peter Alvå på mejl:
peter.alvaa@gmail.com så kan vi diskutera hur upplägget kan se ut.

Vänliga Hälsningar från IFK Österåkers BTK!

