
 

 

Team Master Svømming, også kjent som ROMA (Rogaland Masters) ble stiftet 19.10.1992 

og er medlem av Norges Svømmeforbund (NSF) og Norges Triathlonforbund.  

Klubben består idag av over 60 aktive svømmere fra 25 år og oppover. I tillegg til å være et 

tilbud for tidligere aktive svømmere, arrangerer klubben årlig Stavanger Open Water (SOW) 

og Stavanger Swim Run (SRR).  

Klubben har et engasjert styre, og en god dugnads ånd, samt en god og stabil økonomi. 

Roma-svømmerne deltar aktivt på lokale stevner, Master NM, samt Nordisk, EM og VM for 

masters. 

Roma-svømmerne er engasjerte svømmere som liker å trene i vann, og har i tillegg 

basistrening på land. Vi er i aldersgruppen 25 år og eldre, og er tidligere svømmere, på ulike 

nivåer. 

 Å trene en mastersgruppe er passende for de som er i starten av en trenerkarriere, eller 

ønsker å holde seg innenfor svømmemiljøet uten å være aktiv selv. Vi har stort fokus på det 

sosiale, og at alle medlemene skal trives. Våre svømmere har masse energi og en sterk lyst 

til fortsatt å drive med svømming, noe som gir en positiv smitteeffekt til resten av gruppen. Å 

trene motiverte mastersvømmere må sees som en kjekk oppgave for de som er glad i 

svømming. 

For at vi skal kunne trene mest mulig i vann, er vi avhening av at noen står på kanten under 

treningene. Vår avgåtte trener har måtte flytte til Bergen, og vi må se oss etter en ny trener. 

Arbeidsoppgaver: 
· Lage treningsopplegg og et treningsprogram som passer inn for klubbens svømmere. Her 
er det også muligheter til å få hjelp om det skal være behov for det. 
· Komme på de faste treningstidene som er satt opp for klubben. Når det gjelder 
basistreninger kan klubben selv styre dette, om det skulle være til hinder. Er det 
dager/treningtider som ikke lar seg gjøre, vil vi kunne se på evt løsninger 
 

Vi kan tilby: 

· En  stabil svømmeklubb  

· Et hyggelig og positivt miljø, med engasjerte svømmere 

· Lønn etter avtale 

Ønsker du mer informasjon, kan du ta kontakt med klubbens leder: 
Trine Aa Sekkesæter på mobil nummer: 47510048  
Det er også mulig å ta kontakt med vår tidligere trener for mer info: 
Henriette Brekke mobil nummer : 41620741 
Send en søknad og CV til info@ro-ma.no snarest. 


