
 

 

Boo SK Konståkning söker Huvudtränare och eller tränare inför 
höstsäsongen 2023 och framåt 

 
Boo SK Konståkning tränar i Nacka Ishall och Saltsjöbadens ishall. 
Inför säsongen 2023-2024 söker vi nu både en huvudtränare och eller tränare. 
Eftersom vi är en mindre klubb som har ispass 4-5 dagar i veckan är tjänsterna på deltid 
/timmar. Vi söker dig som vill få en möjlighet att växa med en klubb och som vill antingen 
ta mer ansvar som huvudtränare eller dig som vill ha ett extrajobb inom din sport. 
 
Boo Sportklubb (Boo SK) startade 1957 för att främja – som det hette då – god kamratskap och 
goda resultat. Idag finns inom konståkningssektionen aktiva tävlingsåkare på alla nivåer och 
växande skridsko- och konståkningsskolor där barn får lära sig skridskoåkningens grunder. Idag 
har vi 10 aktiva tävlingsåkare i två grupper med singelåkning samt 8 åkare i fortsättnings-
gruppen speed. I skridskoskolan och konståkningsskolan har vi närmare 100 barn. 
 
Vi sätter upp isshower och uppvisningar vid jul och vår där samtliga våra åkare deltar. 
 
Boo SK arbetar för att bedriva och utveckla verksamheten så att vi har roligt, mår bra och 
utvecklas enligt egen förmåga, intresse och vilja. 
 
Arbetsuppgifter 
Nu söker vi ytterligare engagerade tränare som kan utveckla främst våra tävlingsåkare. Vi söker 
dig som är positiv, engagerad och ansvarsfull, lever för konståkning och kan fortsätta att 
utveckla vår förening tillsammans med oss. Vi i styrelsen stöttar dig i din roll som tränare med 
att skapa ett bra klimat bland både åkare och föräldrar, och vi ger dig möjlighet att gå relevanta 
utbildningar för att vidareutvecklas hos oss. 
 
Du kommer samarbeta med befintliga tränare med arbetsuppgifter som: 

• Planera grupper, träning och schemaläggning 
• Träna åkare på alla nivåer och leda åkarnas utveckling framåt. 
• Leda och utvärdera träning på och utanför isen  
• Koreografera tävlingsprogram  
• Förbereda åkare inför tävling och test  
• Planera och leda säsongens shower  
• Följa med på tävlingar, tester och klubbens andra arrangemang. 

 
Kvalifikationer 
Vi söker främst dig som är utbildad genom Svenska Konståkningsförbundets stegutbildningar.  
 
Anställningsform och anställningstid 
Arbetets omfattning efter individuell överenskommelse, vi har behov från timanställning till 
deltidsarbete. Arbetet är förlagt till eftermiddagar, kvällar och helger under 4 dagar i veckan. 
Ersättning enligt överenskommelse, med hänsyn tagen till utbildning och erfarenhet. 
 
 
Varmt välkommen med din ansökan med bifogat CV, som du mailar till klubbens ordförande 
Aurelian Bria på styrelsen@boo-sk.se. Maila gärna frågor på samma adress. Mer information om 
klubben hittar du på boo-sk.se 
 



  

Boo SK Figure Skating is looking for a Head Coach and/or coach for 
the fall season 2023 and beyond. 

 
Boo SK Figure Skating practices in Nacka Ice Rink and Saltsjöbaden Ice Rink. For the 
2023-2024 season, we are now looking for a head coach and/or coach. Since we are a 
smaller club which has ice sessions 4-5 days a week, the positions are part-time/hours. 
We are looking for someone who wants to have the opportunity to grow with a club and 
who wants to either take more responsibility as a head coach or someone who wants to 
have an extra job within their sport. 
 
Boo Sports Club (Boo SK) started in 1957 to promote - as it was called then - good 
camaraderie and good results. Today, within the figure skating section, there are active 
competitive skaters at all levels and growing skating and figure skating schools where children 
learn the basics of skating. Today we have 10 active competition skaters in two groups with 
single skating and 8 skaters in the continuation group speed. In the skating school and figure 
skating school we have close to 100 children. 
 
We put up ice shows and performances at Christmas and spring where all our skaters 
participate. 
 
Boo SK works to conduct and develop activities so that we have fun, feel good and develop 
according to our own ability, interest and will. 
 
Responsibilities 
We are looking for additional committed coaches who can develop mainly our competitive 
skaters. We are looking for someone who is positive, committed and responsible, lives for figure 
skating and can continue to develop our club together with us. We on the board support you in 
your role as a coach by creating a good climate among both skaters and parents, and we give 
you the opportunity to attend relevant training to further develop with us. 
 
You will collaborate with existing coaches with tasks such as:  

• Plan groups, training and scheduling 
• Train skaters at all levels and lead the development of skater’s abilities 
• Lead and evaluate training on and off the ice 
• Choreograph competition programs 
• Prepare skaters for competition and testing 
• Plan and lead the season’s shows 
• Accompany competitions, tests and the club’s other events 

 
Qualifications 
We are primarily looking for someone who is trained through the Swedish Figure Skating 
Association’s step-by-step training. 
 
Employment form and employment period 
The scope of work according to individual agreement, we have needs from hourly employment 
to part-time work. The work is located in the afternoons, evenings and weekends for 4 days a 
week. Compensation according to agreement, with consideration given to education and 
experience. 
 
 
Welcome with your application with attached CV, which you email to the club’s chairman 
Aurelian Bria at styrelsen@boo-sk.se. Feel free to email questions to the same address. More 
information about the club can be found at boo-sk.se 


