
På baggrund af DSRF’s optagelse i Danmarks Idrætsforbund (DIF) og surf sportens indtræden på det olympiske program i Tokyo 2020, ønsker DSRF at 
professionalisere organisationen omkring forbundets elitearbejde inden for surfing. Derfor søger vi nu en ambitiøs og kvalificeret landstræner/koordi-
nator til at lede og koordinere aktiviteterne for det danske surf-landshold i samarbejde med DSRFs eliteansvarlige.

Brænder du for at udvikle dansk surfing, og kan du få surfere til at yde deres bedste til internationale konkurren-
cer? Så er du måske DSRF’s kommende landstræner i surfing.

DINE OPGAVER
Du skal varetage landsholdets interesser og være koordinerende i de 
aktiviteter, som omhandler landsholdet før, under og efter konkurrence. 
I samarbejde med forbundets eliteansvarlige, skal du stå for udtagelsen 
af surfere til internationale mesterskaber og være med til at opbygge en 
stærk dansk (brutto)landsholdstrup. Du vil være bruttotruppens primæ-
re kontaktperson gennem sæsonen og være ansvarlig for et konstruktivt 
samarbejde med den enkelte surfer med henblik på at fastlægge udvik-
lingsaktiviteter og sæsonens konkurrenceplan.
I forbindelse med internationale konkurrencer skal du lede, koordinere 
og assistere surferne i samarbejde med forbundets eliteansvarlige samt 
eventuel holdleder. Du skal ligeledes bidrage til udviklingen og ekse-
kveringen af forbundets nationale samlinger og være aktivt deltagende 
under disse.

HVAD KAN VI TILBYDE
Du bliver en del af et udviklingsorienteret idrætsforbund og indgår i et 
inspirerende team bestående af Danmarks bedste surfere, forbundets 
eliteansvarlige og en fremtidig holdleder.
Du får ansvaret for Danmarks bedste surfere og deres udvikling og vil 
kunne deltage i internationale mesterskaber / konkurrencer.
Du vil kunne deltage i kurser omkring talent- og elitearbejde arrangeret 
af DIF og Team Danmark.
Du vil modtage en fast skattefri godtgørelse på 5.000 kr. årligt + kørsel-
sgodtgørelse

HVAD LÆGGER VI VÆGT PÅ
• At du har kendskab til eller erfaring inden for konkurrencesurfing og 

har en stærk faglig viden, som du kan videregive til landsholdets sur-
fere. 

• At du er struktureret og en dygtig kommunikator samt har erfaring 
med planlægning og koordinerende opgaver.

• At du er nærværende og vil have fingeren på pulsen omkring den en-
kelte surfers nuværende situation og udvikling.

• At du brænder for surf-sporten og i høj grad ser din position som 
landstræner, som et biddrag til at udvikle dansk surfing og dermed er 
villig til at kaste en høj portion af frivillighed ind i arbejdet.
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PRAKTISK INFORMATION & ANSØGNINGSFRIST
Stillingen ønskes besat hurtigst muligt. 
Du kan ansøge stillingen ved at skrive en motiveret ansøgning på maks. 1 
A4-side, hvori dine surf/sportsmeritter også indgår.

Ansøgningen sendes senest d. 9. maj 2018 kl. 12:00 til martin@dsrf.dk. 
For yderligere information om stillingen er du meget velkommen til at 
kontakte DSRFs eliteansvarlige, Martin Bro, på martin@dsrf.dk eller tlf.: 
20 67 37 15.

Dansk Surf & Rafting Forbund søger ambitiøs 
og dygtig surflandstræner


