Stockholm den 30 maj 2017

Förbundskapten florett juniorer
och kadetter
Svenska Fäktförbundet eftersträvar att förbättra resultaten inom
landslagsverksamheten och att öka antalet aktiva seniorer i seriös
satsning. En viktig komponent i den strävan är att öka förbundets
kontakter med de aktiva och deras tränare. Därför söker vi nu
sammanlagt sex förbundskaptener:
•

Förbundskapten herrflorett seniorer

•

Förbundskapten damflorett seniorer

•

Förbundskapten florett juniorer och kadetter

•

Förbundskapten herrvärja seniorer

•

Förbundskapten damvärja seniorer

•

Förbundskapten värja juniorer och kadetter

Under den närmaste tiden pågår en rekrytering av en High
Performance Manager (HPM) till svensk fäktning.
Förbundskaptenerna kommer att rapportera till HPM.
Den ersättning som anges motsvarar bruttolön, det vill säga före
inkomstskatt. I de fall annan huvudarbetsgivare finns, till exempel
gällande föreningsanställda tränare, önskar SvFF företrädelsevis
upprätta avtal om inhyrning med huvudarbetsgivaren enligt denna
ersättningsnivå.
Tjänsten omfattar perioden 1 augusti 2017 - 31 juli 2018

Uppgifter
Förbundskaptenen
1.

ansvarar för verksamheten på respektive vapen och nivå i
enlighet med SvFF:s intentioner.

2.

i samråd med eventuella övriga förbundskaptener på sitt
vapen leda verksamheten samt följa och bevaka återväxten.
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3.

medverka till en bra samordning mellan Svenska
Fäktförbundets, SDF:ens och föreningarnas verksamhet i
Sverige på sitt vapen och av SvFF:s elitverksamhet i sin
helhet genom noggrann information och täta kontakter med
klubbtränare och andra föreningsrepresentanter

4.

föreslå representation i landslag till landslagets
ledningsgrupp

5.

besluta om uttagning i internationella tävlingar som ingår i
uttagningssystem

6.

följa och ansvara för svensk ranking för sitt vapen

7.

tillsammans med kansliet förbereda internationellt
tävlingsdeltagande med tävlings-PM, rese- och
hotellbokningar, ledar- och domaravgifter med mera

8.

vara ledare på internationella tävlingar enligt landslagets
program

Kvalifikationer
Nödvändiga kvalifikationer är goda insikter i fäktning på
internationell elitnivå och hög kompetens som fäktledare och -coach.
Tjänsten ställer krav på god samarbets- och kommunikationsförmåga, muntligt och skriftligt, samt ordningssinne och förmåga att
organisera sin tid.

Ansökan
Sänd din ansökan till pierre@fencing.se eller till Svenska
Fäktförbundet, att: Pierre Thullberg, Svenska Fäktförbundet, 100 61
Stockholm. Sista ansökningsdag 15 juni.
Frågor om tjänsten besvaras av Pierre Thullberg, pierre@fencing.se,
tel 08-699 65 40.

Arbetsuppgifter med tidsuppskattning i dagar
•

Två gånger om året i samband med läger följa upp
testresultat och träningsdagbok i diskussion med den
personlige fäkttränaren.

•

Rapportera från ledaruppdrag med återkoppling för de
enskilda deltagande fäktarna och deras tränare

•

Att efter avslutad säsong lämna en kortare sammanfattande
rapport med centrala slutsatser till landslagsledningen.

•

Ansvarig ledare på följande tävlingar som ingår i svensk
ranking
o

JVC Udine DF+HF 6-7 januari 2018 (4 dagar)

o

JVC Aix-en-Provence HF 27-28 januari 2018 (4
dagar)

o

ECC Manchester DF+HF 14-15 oktober 2017 (3
dagar)

o

ECC Bratislava HF 13-14 januari 2018 (3 dagar)

•

Deltagande vid svenska tävlingar och träningsläger i en
omfattning motsvarande 4 dagar

•

Löpande kontakter med aktiva och tränare och
rapporteringsarbete 5 dagar

•

Rekrytering av ledare till:
o

ECC Poznan DF 13-14 januari 2018

o

JVC Zagreb DF 27-28 januari 2018

Ersättning
Arvode 30 000 kr fördelat på två utbetalningar eller motsvarande

