
 

 

Holdleder søges! 
 

Kørestolsrugbyklubben Århus Burnouts søger en lønnet holdleder! 

Vi ønsker at finde en holdleder til vores rugbyklub, som kan komme til vores træninger to gange om ugen. 

Derudover ønsker vi også at holdlederen deltager i stævner og turneringer både i ind- og udland, hvilket er 

mellem to og fem gange om året. 

 

Timeantal om ugen: 5 timer  

Dette er fordelt på to træning, opfølgning og turneringsplanlægning. Vi kan udbetale skattefri godtgørelse 

– dog max 5000 kr. årligt samt klubtøj. Vores træningstider er mandag kl. 17-19 og onsdag kl. 18-21. 

 

Vi forventer, at du bruger godt to timer om ugen på at være deltagende ved træninger. Her skal du komme 

en halv time før træningsstart. Vi forventer også, at du bruger en time om ugen på opfølgning ift. klubbens 

medlemmer – dette kan være alt fra et smil og et kram til et kærligt spark bag i, hvis folk har brug for et 

skub eller en smule motivation for at komme ud ad døren og af sted til træning. Derudover skal du plan-

lægge og deltage i én månedlig fællesspisning. Dette indebærer at lave aftaler med LAVIAs køkken/klub-

hus, holde styr på tilmelding (og opfordre hertil) samt betaling herfor. Mange af opgaverne ift. turnerings-

planlægning vil kunne koordineres på disse fællesspisninger. 

 

Du skal være en udadvendt type, som har mod på at tale med mange forskellige mennesker, med forskel-

lige forudsætning. Vi har brug for et menneske, som er  

• Sødt, empatisk, energisk, har et godt overblik og hjertet på rette sted 

• Generelt god til menneskelig kontakt og har en god fingerspidsfornemmelse 

 

De opgaver, du skal kunne varetage, er følgende: 

I den daglige træning: 

At finde alt udstyr som stole, kegler og bolde fra depot, så det er klar til træningsstart. Du skal låse op til 

stole, hal og omklædningsrum samt give lidt praktisk hjælp ift. at hjælpe spillere med handsker, harpiks og 

tape. Derudover skal du have tid og overskud til at være imødekommende og vise oprigtig interesse ift. 

klubbens medlem – hyg og snak! 

Til stævner/turneringer: 

Stå for tilmeldinger samt booking af overnatning og forplejning. Desuden skal der laves en del koordinati-

onsarbejde, som bl.a. indeholder at lave vaske- og køreplaner, samt have overblik over udstyr og program. 

Vi opfordrer til, at man tager med til disse arrangementer. Rejsen vil kunne betales af klubben, men vi har 

ikke mulighed for at aflønne disse timer. 

 

Dette får du muligheden for: 

At gøre en forskel, hvor det virkelig batter! Du kan blive en del af et anderledes, spændende og progressivt 

sportsligt fællesskab, hvor vi har flere udlandsrejser primært i Europa – bl.a. Tyskland, Østrig, Holland, Tjek-

kiet og Polen. Du får mulighed for at udvikle kompetencer inden for planlægning, holdstrategi, coaching og 

at deltage i kurser med dette for øje. Derudover kommer du til at følge udviklingen af en af de største og 

hurtigst voksende parasportsgrene i verden 

 



 

 

 

Kort om os: 

Vi er en sportsklub med 15-20 aktive spillere, som dyrker kørestolsrugby i Aarhus. Vi har fem spillere på det 

danske landshold, syv spillere på det danske talentlandshold samt en masse breddespillere, som kommer i 

klubben for motionens, hyggens og sammenholdets skyld. Alle vores spillere har et handicap – eks. en ryg-

marvsskade, cerebral parese eller muskelsvind, og aldersmæssigt spænder vi fra yngste spiller på 19 år til 

ældste spiller som er midt i fyrrene. Vi er en god blandet flok, og du kan læse mere om os på vores hjem-

meside http://aarhusrugby.dk/  

 

Lyder det som noget for dig, så giv os et skriv på 

Mail: aarhusrugby@gmail.com 

 

For yderligere information kan vi kontaktes 

Mikkel Bundgaard: (+45) 22 92 52 12 

Thomas Jørgensen: (+45) 25 33 14 84 

 

Mvh. Århus Burnouts kørestolsrugbyklub 
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