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Juniorlandslaget (U18) Sprint söker ny Förbundskapten
Under 2021 har Fabian Paldanuis och Jesper Melvinger varit förbundskaptener för juniorlandslaget
sprint. Under hösten valde Jesper Melvinger att kliva av sitt uppdrag och vi söker nu en ersättare för
honom inför säsongen 2022. Sedan tidigare är Max Ed och Marcus Andersson knutna till lagets
verksamhet som resurspersoner, något de kommer att fortsätta vara. För Juniorlandslaget består
säsongen 2022 av två internationella tävlingar med förberedande läger; Junior-VM i Ungern samt JuniorNM i Finland.

Uppdraget
Uppdraget tydliggörs i landslagets ”Kaptensbok” utifrån rubrikerna nedan.
Huvuduppdrag
• Hålla informationsmöte (digitalt) i februari för aktiva som aspirerar till Juniorlandslaget
angående syfte, mål och uttagningskriterier.
• Ta ut en trupp till JVM samt JNM.
• Planera, genomföra och utvärdera ett JVM-läger och ett NM-läger
• Planera och leda svenska juniorlaget på JVM och JNM.
• Utbilda/träna de aktiva enligt landslagets utvecklingstrappa.
Ansvar
•
•
•
•
•
•
•
•

Informera på kanot.com om uttagningsgrundande tävlingar.
Närvara på uttagningstävlingar.
Informera om laguttagning på kanot.com efter avslutad uttagningsprocess.
Skicka ut PM till JEM/JVM-, NM-läger samt JEM/JVM och NM till berörda aktiva.
Tillsammans med Team Manager anmäla till JEM/JVM och NM.
Upprätta en verksamhetsplan
Lämna in en verksamhetsberättelse
Hålla tilldelad budget

Samverkan
• Samverka med seniorlandslaget vad gäller JEM/JVM samt ha en dialog med seniorkaptenen
inför Höstregattan kring de aktiva som går upp i seniorklassen samt testlopp på
uttagningstävlingarna.
• Samverka med maratonkaptenen vid planering av verksamhet som rör juniorerna.
• Samverka med Kanotgymnasiet vad gäller de aktiva som går där.
• Samverka med Team Manager för bokning av EM/VM-, NM-läger vad gäller kost, logi och
kanoter.
• Samverka med U- och U21-kaptener vid planering, genomförande och utvärdering av NM.
• Ha en nära dialog med ungdomskaptenerna inför/under Höstregattan kring de aktiva som går
upp i juniorklassen.
• Delta på kaptens- och elittränarmöten via Teams 6-8 gånger per år.
• Delta på SKF:s utvecklingsträff för elitverksamheten som sker 1-2 gånger per år á 2 dagar.
Utvärdering
• Utvärdera genomförd verksamhet enligt mall.
• Delta i en utvärderingsträff med HPM och/eller Slätvattenkommittén Elit.
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Kvalifikationer
Ditt allmänna ledarskap tillsammans med din förmåga att leda och skapa en trygg och utvecklande miljö
är avgörande i rollen. Likaså din kanotspecifika erfarenhet och kompetens.
En god förmåga att samarbeta utgör en central del i uppdraget och stor vikt kommer att läggas vid
personlig lämplighet. SKF:s tränarutbildningar, liksom övriga idrottsrelaterade tränarutbildningar, är
starkt meriterande.

Tidsåtgång, villkor & ersättning
Tidsåtgången för uppdraget består av ca 30 dagar för säsongen 2022. Uppdraget gäller för säsongen
2022, fram t.o.m. den 30/9 2022. I september 2022 genomförs en dialog och utvärdering kring
fortsättning eller ej.
Uppdraget arvoderas med 750 kr/dag under de dagar ni har verksamhet med landslaget. Kost och logi i
samband landslagsuppdrag står SKF för. Reseersättning utgår för transport till och från uppdrag.

Hur söker jag?
Skicka in din intresseanmälan med en beskrivning av vem du är, vilken tränarerfarenhet du har samt vad
du vill och kan bidra med som Förbundskapten för Juniorlandslaget till asa.eklund@kanot.com, senast
måndag den 1/1 2022. HPM, GS och Slätvattenkommittén Elit kommer sedan att ta ett beslut utifrån
inkomna ansökningar och presentera en ny kapten för säsongen 2022.

Begränsat registerutdrag
Den 1/1 2020 infördes ett krav på att alla nya ledare som har regelbunden eller direkt kontakt med barn
och ungdomar ska visa upp ett begränsat registerutdrag. Detta tillämpar även SKF för ett uppdrag som
detta.

Frågor?
Åsa Eklund, High Performance Manager (HPM): asa.eklund@kanot.com / 073-33 11 977
Dag Johansson, Generalsekreterare (GS): dag.johansson@kanot.com / 070-37 25 448

