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OK Pan søger lønnet klubtræner 
OK Pan søger en lønnet træner til klubtræning med tiltrædelse til træningsopstart i august måned 2021.  

OK Pan søger en klubtræner (eller to der kan dele trænerrollen) med opstart i august 2021. Træneren skal 
være med til at nytænke klubtræning, således endnu flere gør brug af klubtræning tirsdag samt 
løbetræning torsdage. Vi ønsker fortsat at levere træning i høj kvalitet til alle – nybegynderen der skal lære, 
den erfarne der skal finpudse detaljer, de selvkørende der kommer for at konkurrere og dem der kommer 
for det vigtige sociale element i OK Pan.  

OK Pan 
Klubbens aldersfordeling er bred med stærk sammenhængskraft på tværs af erfaring, alder og ambition. Vi 
har en af landets største ungdoms- og eliteafdelinger - kendt for flotte resultater både nationalt og 
internationalt. OK Pan har en langsigtet strategi ud fra følgende værdier, der er en del af hverdagens DNA: 

 Fokus– vi skaber orienteringsoplevelser af høj kvalitet 
 Fællesskab– alle skal føle sig velkomne – sammen løfter vi i flok 
 Fremdrift– den enkelte og fællesskabet skal fortsat udvikles på tværs af erfaring, alder og ambition. 

Hver uge tilbyder OK Pan børne- og ungdomstræning samt styrketræning (mandage), 60+ træning og 
klubtræning primært for 20+ årige (tirsdage), fysisk ungdomstræning (onsdage) og løbetræning (torsdage). 
Klubben deltager i en lang række orienteringsløb både nationalt og internationalt. Sidst men ikke mindst 
arrangerer klubben åbne orienteringsløb på ugebasis for medlemmer og andre, der har lyst til at prøve 
sporten.  

Stillingen omfatter 
Som træner har man ansvaret for klubtræningen tirsdage kl. 18-20 samt løbetræningen torsdage kl. 18-
19.30. Der forventes desuden samarbejde med mandagens ungdomstræning og tirsdagens 60+ træning, 
således der er en rød tråd gennem klubbens træningstilbud.  Det samlede tidsforbrug forventes at være på 
4-5 timer pr. uge ca. 40 uger om året eller efter aftale.  
 
Kerneopgaverne er: 

 Forberedelse af klubtræning generelt (langsigtet planlægning af træningselement, kortprint mv.) 

 Klubtræning med instruktion hver tirsdag kl. 18 med modtagelse og opfølgning med løbere efter 
endt træning frem til kl. 20  

 Planlægning af fysisk løbetræning, instruktion og modtagelse af løbere efter endt træning torsdag 
kl. 18-19.30. Der vil være mulighed for selv at løbe med på den fysiske løbetræning.  

 Forberedelse af baner (begynder til svær) ca. hver 6. uge. Banelægningsopgaven koordineres 
mellem klubtræner, juniortræner og ungdomstrænere 
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Vi forventer at klubtræneren: 

 Har gode kommunikative evner og kan begå sig i både i store og små grupper på tværs af alder og 
kompetencer 

 Har sans for at inkludere alle medlemmer i klubben sociale foreningsmiljø 
 Har gode samarbejdsevner, er stabil og handlekraftig samt evner langsigtet planlægning og 

tilrettelæggelse af træning 
 Har erfaring i at levere træning i høj kvalitet på tværs af erfaring, alder og ambition 
 Deltager i koordination af klubbens træning med ungdomstrænerne og 60+ trænerne 

OK Pan tilbyder: 
 Sparring og dialog om tiltag, der kan styrke klubtræningen.  
 En stor gruppe af frivillige, som varetager postudsætning, postindsamling og fællesspisning.  
 Aktivt ungdoms-, elite-, bredde- og træningsudvalg, der er med til at skabe de bedst mulige rammer 

for klublivet 
 Tilknytning til klubbens breddeudvalg og træningsudvalg samt støtte fra tirsdagshjælpetrænerne. 
 Videreuddannelse indenfor trænerjobbet – f.eks. DOF trænerkursus I ved behov 
 Samarbejde med engagerede ungdomstrænere med høj anciennitet og erfaring 
 En stor gruppe klubmedlemmer, der bidrager til at skabe et godt miljø til klubtræning 

Der må forventes en prøvetid på tre måneder. Send en ansøgning til pan@orientering.dk eller ring til 
Thomas Hornbæk på telefon 60380752 for yderligere informationer. 

Ansøgningsfrist: mandag den 21. juni med ansættelsessamtaler snarest herefter. 

 


