Coach Basketettan Herr
Lidingö Basket har i drygt 40 år bedrivit basketverksamhet på Lidingö. Vår
vision är att vara en Sverigeledande förening inom basket med en stark grund i
egen ungdoms- och juniorverksamhet. Våra sportsliga mål är att vara med i
USM/RM slutspel (4 bästa) med minst ett lag, samt att deltaga med lag i näst
högsta serien på både dam och herrsidan. Detta är mål som vi med glädje uppnår
nu och inför nästa säsong!
Lidingö Baskets viktigaste tillgång är våra engagerade ledare. I klubben är ca 75
ledare i föreningen varav 60 är utbildade coacher. Den gedigna satsningen på
ungdomsverksamheten och kvaliteten i klubben har nu gett utdelning så att vi
åter igen kan spela i basketettan på herrsidan.
Nu söker vi en coach till basketettan och vårt härliga herrlag med stort
spelarunderlag och stort engagemang. Vi söker dig som vill vara en del av
Lidingö Baskets spännande utveckling och dela vår framtid i basketettan. Vi
söker dig som har Steg 3-utbildning samt det rätta drivet och inställningen för att
coacha vårt duktiga herrlag och utveckla spelare och laget på hög nivå.
Lidingö Basket har idag drygt 500 spelare och vi växer hela tiden, bl.a. genom
projektet Högre Höjder som inneburit att vi har kunnat öka antalet anställda
resurser på kansliet från 1 till 2. Lidingö Basket är i en positiv fas. Vi ser fram
emot att välkomna dig som ny coach till vårt herrlag, i samband med att vi tar
det inspirerande steget upp till näst högsta serien och spel i basketettan.
Vill du vara med i vår utvecklande och framgångsrika gemenskap tveka inte att
höra av dig på info@lidingobasket.se
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