
Ansökan bench crew  

team sweden juniorlandslag roller derby  
 

SweSports söker huvudtränare, assisterande tränare och lagledare till juniorlandslaget i 

Roller Derby.  

28-30 juli 2023 hålls Världscupen för juniorer i Valence, Frankrike. Vi hoppas att Team 

Sweden ska finnas på plats och arbetet på väg dit har påbörjats. Nu söker Team Sweden 

Bench Crew som vill vara en del av laget fram till och under Världscupen.  

  Dina uppgifter som del av Bench Crew består bland annat av:  

- närvara vid uttagningstillfällen för spelare som söker till Team Sweden  

- planera träningsupplägg för Team Sweden  

-  vara del av Team Sweden på träningar och scrim/eventuella matcher inför, och 

samtliga matcher under, Världscupen 2023  

- ta ut rosters inför matcher  

- delaktighet i kommunikation med spelare och vårdnadshavare   

- delta i diskussioner och fatta beslut i frågor som rör Team Sweden  

- sätta Team Swedens mål för Världscupen 2023  

Som en del av lagets Bench Crew räknas du som lagmedlem i Team Sweden och får 

därför samma rättigheter och skyldigheter som spelare. Dessa roller är obetalda 

volontärjobb i nuläget. Kostnader för världscupen täcks av SweSports. Samtliga Bench 

Crew måste lämna utdrag ur belastningsregistret för ”övrigt arbete med barn & unga”: 

(https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ovrigt-arbete-och-kontakt-

med-barn/)  

ÄR DU SUGEN? SÅKLART DU ÄR! Skicka ditt derby-CV, med kompletterande motivering, 

till: cornelia.andersson@swesports.org senast 15e december.  

Skriv tydligt vilken roll du söker! 
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HUVUDTRÄNARE/HEAD COACH 

Som huvudtränare ansvarar du för: 

- Planering av träningsupplägg 

- Strategier och lagfokus 

- Hålla i och coacha träningsläger och scrim inför Världscupen 

- Sätta upp mål för laget 

- Hålla ihop och leda uttagna aktiva 

- Ge träningsinformation och feedback till spelare och vårdnadshavare 

- Samarbeta med lagledare med planering av uttagningar/träningshelger 

- Skapa god stämning och sammanhållning under tävlingen 

- Vid match vara ytterst ansvarig för beslut 

Personliga egenskaper: 

- Ansvarsfull 

- Organiserad 

- Erfarenhet av att coacha Roller Derby 

- Bra spelförståelse 

- Behöver kunna resa tillsammans med laget 

- Behöver kunna lägga ner den tid som krävs inför och under Världscupen 2023 

- Regelbunden medverkan/närvaro på online-forum inklusive kommunikation med 

vårdnadshavare 

ASSISTERANDE TRÄNARE / ASSISTING COACH(ES)  

Som assisterande tränare bistår du huvudtränare och kommer med input i: 

- Planering av träningsupplägg 

- Strategier och lagfokus 

- Hålla i och coacha träningsläger och scrim inför Världscupen 

- Sätta upp mål för laget 

- Hålla ihop och leda uttagna aktiva 

- Ge träningsinformation och feedback till spelare och vårdnadshavare 

- Samarbeta med lagledare med planering av uttagningar/träningshelger 

- Skapa god stämning och sammanhållning under tävlingen 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Personliga egenskaper: 

- Ansvarsfull 

- Organiserad 

- Erfarenhet av att coacha Roller Derby 

- Bra spelförståelse 

- Behöver kunna resa tillsammans med laget 

- Behöver kunna lägga ner den tid som krävs inför och under Världscupen 2023 

- Regelbunden medverkan/närvaro på online-forum inklusive kommunikation med 

vårdnadshavare 

LAGLEDARE/TEAM MANAGER 

Som lagledare ansvarar du för: 

- Allmän projektplanering 

- Kontakt med förbundets idrotts- och elitidrottskoordinatorer 

- Se över tidsplanering (uttagningar/träningshelger/matcher/rosterval) 

- Bokning av uttagningar och träningshelger 

- Se över administrativ info, spelarinfo etc. 

- Försäkringar (alla spelare ska vara licenserade genom SweSports) 

- Se över kommittéarbete och se till att alla gör sitt jobb* 

- Se över budget med SweSports 

- Se till att kommunikationen fungerar mellan spelare och management 

- Kontrollera att besluts som tagits av management eller laget efterföljs 
*om kommittéer skapas bestående av tex vårdnadshavare för att ta fram sponsorer, merch etc. 

Personliga egenskaper: 

- Ansvarsfull 

- Organiserad 

- Erfarenhet av att planera projekt och/eller leda grupper. 

- Behöver inte ha tidigare erfarenhet av Roller Derby, men är intresserad att lära sig mer 

- Har ett intresse för sport 

- Behöver kunna resa tillsammans med laget 

- Behöver kunna lägga ner den tid som krävs inför och under Världscupen 2023 

- Regelbunden medverkan/närvaro på online-forum inklusive kommunikation med 

vårdnadshavare
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