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Landstræner til ring sport - vil du være med til at udvikle det danske kickboxing 
landshold i ringen?   
 
Brænder du for kickboxing, har ambitioner om medaljer og vil du være med til at udvikle 
det danske kickboxing landshold inden for fuldkontakt og K-1? Så er du måske vores nye 
landstræner til ring sport.  
 
Dansk Kickboxing Forbund søger en ambitiøs, passioneret og kvalificeret landstræner, 
der som en del af landsholdsudvalget, skal stå i spidsen for at udvikle det danske 
landshold inden for disciplinerne fuldkontakt og K-1.  
 
Ansvarsbevidst profil der kan motivere kæmperne  
Vi søger en træner der har styrke og empati til at aflæse de fysiske og psykiske faktorer, 
der påvirker den enkelte udøver og deres resultater. VI vil have en træner der kan 
motivere vores kæmpere som besidder gode samarbejdsevner der vil skabe respekt på 
og omkring landsholdet.  
 
Vi forventer:  

- Du sætter samarbejde og relationer med Landsholdsudvalget og vores DKF-
klubber højt  

- Du er udadvendt, imødekommende og besidder pædagogiske evner  
- Du har stor erfaring med kickboxing disciplinerne fuldkontakt og K-1  
- Du har indgående kendskab til kickboxing miljøet, nationalt som internationalt.  
- Du har stor erfaring og kendskab til træningsforhold, tekniske, cardio og styrke  
- Du har øje for og kan tage udgangspunkt i den enkelte kæmpers behov med 

rådgivning om træning, forbedringer m.m.  
- Du taler dansk og kan begå dig på engelsk i både skrift og tale.  

 
Masser af kickboxing og spændende oplevelser  
Landsholdsudvalget varetager landsholdet og arbejdet der lægger i og omkring   
landsholdet. Som landstræner vil du være medansvarlig for kæmpernes udvikling i   
samarbejde med klubbernes cheftrænere og kæmperne selv.  
Vi baserer vores samarbejde og definerer landstrænerens opgaver ved de processer og 
retningslinjer der er angivet i vores Kommissorie for Landshold, det involverer blandt 
andet: 

- Udtagelse af kæmpere til landsholdet for ring.  
- Følge kæmpernes deltagelse i stævner, både ind- og udland.  
- Organisere og afvikle træningssamlinger i samarbejde med resten af 

landsholdsudvalget.  



- Lede og assistere kæmperne under stævner og anden landsholdsaktivitet, både 
nationalt som internationalt. 

  
Indgå i trænings- og rådgivningssamarbejde med kæmperne og deres egne trænere, 
gennem træningssamlinger og løbende dialog.  
Deltage i relevante møder, fx evaluerings- og strategimøder for landsholdsudvalget.  
Du vil samtidig være en del af bindeleddet mellem landsholdet og klubberne, hvor du vil 
stå i spidsen for vores ring landshold.   
 
Arbejdsforhold  
Der er ikke tale om en lønnet fuldtidsstilling, men en 4-årig samarbejdsaftale, hvor du får 
muligheden for selv at være med, til at påvirke din arbejdsgang og det fremtidige 
arbejde i landsholdsudvalget.  
 
Derudover tilbyder vi:  

- Dækning af udgifter til transport og overnatning i forbindelse med 
landsholdsaktiviteter. Lønkompensation i forbindelse med landsholdsaktiviteter.  

- Udbetaling af diæter i forbindelse med landsholdsaktiviteter.  
- Mulighed for relevante kurser gennem DIF.  
- Du vil samtidig have muligheden for at sætte dit eget præg på dansk kickboxing 

og ikke mindst det fremtidige landshold.  
 
Vil du være med til at udvikle landsholdet?  
Send din ansøgning og dit CV allerede i dag og senest d. 31. december på mail til   
info@kickboxing.dk markeret “Landstræner ring sport”. Der vil løbende blive afholdt 
samtaler på henholdsvis Sjælland og Jylland. Vi forbeholder os retten til at afslutte 
processen før tid, hvis vi finder den rette kandidat. Tiltrædelse snarest efter nærmere 
samtale.  
 
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte John Skov, Dansk 
Kickboxing Forbund på js@kickboxing.dk eller tlf. 31 16 75 28.  
 
Dansk Kickboxing Forbund  
Dansk Kickboxing Forbund har siden 2001 været officiel repræsentant og formidler af 
Kickboxing og K-1 i Danmark. Vi er organiseret gennem et antal udvalg, der varetager de 
forskellige opgaver og derved er med til, at sikre et højt aktivitetsniveau samt udvikling 
og vækst for såvel bredden og motion som elite.  


