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Danmarks største fægteklub søger cheftræner med international erfaring 

 
 
Har du lyst til at blive en del af et ambitiøst og dynamisk fægtemiljø i Fægteklubben Trekanten med 
mulighed for en sideløbende landstrænerkarriere, så er dette job det rette for dig. 
 
 
Jobbet 
Vi søger en cheftræner, der kan undervise på fleuret og kårde, og som skal være med til at 
videreudvikle vores klub. I klubben fægtes alle tre våben og du vil få det overordnede ansvar på alle 
trevåben. Særlig vil du blive ansvarlig for udvikling af klubbens talent- og elitefægtning, som du 
skal være med til at føre til e internationalt top niveau.  
 
Desuden skal du være med til at sætte de daglige rammer for samarbejdet i klubbens trænerteam 
ved at sikre en løbende sparring trænerne imellem omkring de enkelte fægteres udvikling. Din 
daglige ledelse på salen foregår i tæt samarbejde med klubbens bestyrelse, relevante udvalg og de 
øvrige trænere. 
 
Det forventes, at stillingen som cheftræner i klubben kan kombineres med en stilling som 
landstræner for Dansk Fægteforbund. Vi arbejder desuden på, at du også skal forestå 
videreudviklingen af den nationale træneruddannelse under Dansk Fægteforbund.  
 
Arbejdsopgaverne som cheftræner i klubben vil omfatte: 

• Planlægning og ansvar for den daglige fægtetekniske og fysiske træning. 
• Give lektioner på minimum fleuret og kårde, men også gerne sabel. 
• Coach ved nationale og internationale stævner. Der vil således være en del rejseaktivitet. 
• Udfærdigelse af individuelle planer for talent- og elite i samarbejde med klubbens trænere. 
• Den fægtemæssige planlægning af klubbens lejre og træningssamlinger. 
• Ansvarlig for klubbens øvrige trænere: såvel individuelle udviklingsplaner som fordeling af 

træneropgaver på alle tre våben. 

 
Arbejdsopgaverne for landstræneren omfatter: Deltagelse ved EM og VM, afholdelse af 
internationale træningssamlinger på tværs af klubber, talent- & elitescreening, udvikling af talent- 
og elitestrategier. Desuden forventes det, at du har gode samarbejdsevner til at bistå og indgå i et 
tæt samarbejde med evt. anden landstræner.  
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Dine kvalifikationer 
Vi forventer, at du: 

• er uddannet fægtemester på minimum fleuret og kårde med flere års international erfaring 
indenfor talent- og eliteudvikling.  

• har dokumenteret erfaring som fægtemester på internationalt top niveau på minimum fleuret 
• har et internationalt netværk, der kan bruges i såvel klub som forbundsregi. 
• har erfaring med fysisk og aldersrelateret træning  
• har erfaring med uddannelse af trænere på alle niveauer 
• har erfaring med daglig ledelse af et trænerteam 
• behersker engelsk i skrift og tale 
• er villig til at flytte til København. 

 
 
Fægteklubben 
Fægteklubben Trekanten blev grundlagt i 1929 og er Danmarks største fægteklub. I dag tæller 
klubben ca. 250 medlemmer i alle aldersgrupper. Klubben består af aktive børn, unge og voksne 
indenfor bredde, talent og elite. Specielt har klubben skabt et ungdoms talentarbejde på højt niveau. 
Her er det klubbens store udfordring at videreudvikle dette til en stærk seniorelite. 
 
Klubben ledes efter dansk foreningstradition af en medlemsvalgt frivillig bestyrelse. Omgangstonen 
er uformel. 
  
Foruden træningspas alle ugens hverdage, afholder klubben hvert år to internationale Satellit World 
Cups: Trekanten Open og Trekanten Internationale på hhv. kårde og fleuret, samt en årlig 
international sommerlejr, der i år omfattede 135 fægtere fra 12 nationer. Derudover afholder 
klubben også træningssamlinger i samarbejde med Dansk Fægteforbund. Således er Fægteklubben 
Trekanten en dynamisk og ambitiøs klub.  
 
Fægteklubben Trekanten råder over egen fægtesal med 10 faste piste. Det er klubbens plan at 
udvide disse lokaler, da vi ønsker at vokse i antallet af medlemmer.  
 
Sammenhold og samarbejde er nogle af de vigtigste elementer for vores klubarbejde. Vi forventer, 
at du indtræder i dette samarbejde og bidrager til, at alle føler sig værdsatte. Vores filosofi er, at det 
kræver en hel klub at skabe en mester. Vi satser både på bredden og eliten – uden bredden ingen 
elite og vice versa.  
 
Ansættelse 
Der er tale om en ansættelse på 2 år med mulighed for forlængelse. Kontrakten genforhandles efter 
18 måneders ansættelse.  
 
Løn efter kvalifikationer. 
 
I forhold til det at bo i Danmark kan du læse mere på www.borger.dk – life in Denmark. Men du 
kan selvfølgelig også forvente assistance fra vores klub med alt det praktiske, der følger med, når 
man flytter til et andet land. 
 
Er du interesseret, skal du sende din ansøgning og CV til klubbens formand Louise Seibæk på 
ls@trekanten.org senest den 30. september 2013. Du vil høre fra os snarest efter udløbet af 
ansøgningsfristen.  
 


