Huvudtränare sökes till AIK stars
Vår huvudtränare Sofia lämnar efter i 6,5 år över stafettpinnen till nästa person som kan och vill driva
arbetet vidare med AIK stars. AIK stars är ett prisat lag som bland annat har fått Loka Heroes pris
2021 samt korad vinnare som Solnas Lokala hjälte 2019.
Beskrivning
Vi söker dig som har ett ideellt engagemang och vill bli ny huvudtränare till AIK basket stars. Laget
består av ca 20 spelare i åldrarna 7-20 år, alla med autism och som älskar att spela basket. Du behöver
vara en tydlig ledare, både i kroppsspråket och i den muntliga kommunikationen. Varje träning
behöver ha en tydlig och återkommande struktur. Verksamheten har en stark identitet som präglas av
glädje, gemenskap, engagemang och samhörighet.
Laget centrala värderingar utgår ifrån AIK-stilen:
En AIK:are visar alltid respekt och ödmjukhet gentemot människor, oavsett ålder, nationalitet, kön,
etnicitet, religion, kultur, sexuell läggning, könsidentitet eller fysisk och psykisk förmåga.
En AIK:are tar aktivt avstånd mot våld, mobbning, rasism, droger och dopning samt nyttjandet av
alkohol i samband med AIK-aktiviteter.
En AIK:are gör sitt bästa utefter dennes förutsättningar på träningar och matcher. Hen stöttar och
hejar på sina medspelare både i det egna laget och i andra AIK-lag samt strävar alltid efter att påverka
sin omgivning med positiv energi
En AIK:are uppträder på ett juste sätt gentemot medspelare och motståndarnas spelare, ledare,
föräldrar och åskådare samt representerar klubben på ett positivt sätt.
En AIK:are respekterar domare och andra funktionärer.
Det viktiga för spelarna i AIK stars är att få komma till basketen för att få träffa kompisar och träna
tillsammans. Självklart vill spelarna också utvecklas i sitt spel och de älskar att spela match men fokus
i laget är på det sociala.
Att vara huvudtränare i Stars innebär att man tar ansvar för att planera och genomföra träningen varje
söndag. Till sin hjälp i genomförandet har man oftast ett par föräldrar, samt assisterande tränare. När
det är dags för turneringar i basketligan special hjälper föräldrarna till med allt det praktiska!
Att träna Stars ger så mycket glädje till många, inte minst till dig själv som tränare!
Rekryteringen sker under våren. Kontakt; mark@aikbasket.se

