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Lørenskog-Rælingen Kappsvømmingsklubb (LRK) har tradisjon for å utvikle gode svømmere til  

topp nasjonalt nivå. I tillegg har vi mange talentfulle yngre utøvere. Våre svømmere er fordelt på 

følgende grupper: A, B, C, D, E  og  Rekruttparti. LRK har også en egen Mastersgruppe. Klubben har 

primært sine treninger i Sandbekkhallen i Rælingen og på Kjenn Bad i Lørenskog.  

Vi er en klubb med solid økonomi og 850 medlemmer.  

Vår visjon: : Vi skal være en svømmeklubb som fremmer idrettsglede der alle kan utvikle 
egne evner og ambisjoner. Vi skal utvikle utøvere fra grunnleggende ferdigheter i vann til 
mestring på et internasjonalt nivå. 

  

Lørenskog-Rælingen Kappsvømmingsklubb søker  

hovedtrener i full stilling  
 

Vår hovedtrener slutter i LRK på grunn av et ønske om å få arbeidserfaring i henhold til 

vedkommendes faglige utdannelse. Vi søker derfor ny trener.  

Ansvarsområder 

 Være trener for klubbens A & B-parti  

 Veilede øvrige trenere 

 Bidra til en sammenhengende utvikling i partistrukturen 

 

Oppgaver som hovedtrener: 

 Bidra til den sportslige utviklingen i klubben, slik at klubbens mål nås. 

 Planlegge, tilrettelegge, gjennomføre og følge opp våre svømmere på A & B partiet gjennom 

sportslig utvikling; gruppevis og individuelt der utøverne er i ulike aldre med ulike mål. 

 Trene, lede og inspirere utøverne til å delta i daglig trening og i lokale og nasjonale 

konkurranser. 

 Delta som trener på stevner og på treningssamlinger. 
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Hva klubben kan tilby hovedtreneren: 

 Bidra til egen utvikling 

 Deltakelse på kurs og konferanser etter avtale 

 Konkurransedyktig lønnsnivå 

 Bidra til å finne bolig 

 

Ønskede kvalifikasjoner : 

 Et brennende engasjement for å utvikle barn og ungdom innen svømmingen 

 Erfaring som svømmetrener med dokumenterte resultater 

 Gode svømmefaglige kvalifikasjoner både teoretisk og praktisk 

 Erfaring som tidligere svømmer, og eller formell trenerutdannelse 

 Ha evnen til å ivareta topp og bredde 

 Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner  

 Evne til å skape gode holdninger, skape disiplin og ha evnen til å motivere og engasjere unge 

 Gode pedagogiske evner, tydelige lederegenskaper 

 Serviceinnstilt og strukturert med administrativ kompetanse med god plan for arbeidet 

 Godt humør og gode samarbeidsegenskaper 

 

For den rette søker kan vi tilby en spennende og utfordrende stilling i en klubb med ambisjoner og 

klare mål om sterke nasjonale svømmeresultater innen sesongen 2016 – 2017. 

Tiltredelse: medio januar 2016  

Søknadsfrist innen 4.desember 2015 

 

Søknad med CV sendes narvne@online.no.  

Spørsmål om stillingen rettes til Trenerkontakt Narve Nesbø  92288489  

eller Styrets leder Mona Kamnes 930 33 646.  
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