
  
 
Åstveit	  svømmeklubb	  søker	  ny	  hovedtrener	  	  
Åstveit svømmeklubb  (ÅSK) ble stiftet i 1974 og har i dag nærmere 600 medlemmer. 
Svømmegruppen består av ca 80 svømmere og 7 trenere. Vi har grupper fra rekrutt til 
masters og elitesatsing gjennom Bergensvømmerne. Klubben driver svømmeskole og er aktiv i 
den nasjonale svømmeaksjonen. Hovedaktivitet er lagt til Åstveithallen i Åsane bydel.  

 
Åstveit SK søker etter en engasjert og kompetent hovedtrener i fulltidsstilling. 
Hovedtrener vil ha ansvar for å lede og gjennomføre den sportslige aktiviteten i klubben. Åstveit 
er også en av moderklubbene til Bergensvømmerne og jobben innebærer tett samarbeid med 
trenerteamene i de andre moderklubbene. 

Åstveit svømmeklubb har som hovedmål å være et førstevalg innenfor svømming og 
svømmeopplæring. Vi ønsker å være en av de ledende svømmeklubbene i Bergen, og bidra til 
utvikling av svømming som bredde- og konkurranseidrett. 

 

Arbeidsoppgaver: 
• Ansvar for å lede og utvikle et kompetent trenerteam i Åstveit. 
• Planlegge og koordinere sportsåret for svømmere og trenere 
• Samarbeide med trenerteamene til klubbene i Bergenssvømmerne. 
• Samarbeide og koordinering med kursavdeling.  
• Planlegge og gjennomføre svømme- og landtreninger ved de basseng klubben disponerer 

(For tiden Åstveithallen, Stemmemyren og AdO arena)  
• Trene og motivere våre svømmere 
• Oppfølging av svømmere på stevner og treningssamlinger 
• Bidra til en åpen og god dialog med svømmere, kursavdeling, foreldre og styret i klubben  
• Bidra til den sportslige utviklingen i klubben 
• Delta på relevante kurs og videreutdanning. 

 
Kvalifikasjoner: 

• Faglig kompetanse og erfaring som svømmetrener 
• Erfaring med styrke- og basistrening 
• God kommunikasjons-, samarbeids- og gjennomføringsevne 
• Evne til å skape glede, mestring og motivasjon 
• Engasjert, ambisiøs og resultatorientert  
• Evne til å se den enkelte svømmers behov og gi jevnlige individuelle tilbakemeldinger 
• Stort engasjement for å utvikle barn og ungdom innen svømming 
• Tilgjengelig og fleksibel 

 
Lønn i henhold til kvalifikasjoner.  
Tiltredelse senest 1. august 2016. 
 
Søknad med CV sendes til  Atle Heimnes mail: athei@online.no, søknadsfrist 15.april 2016. 
Eventuelle spørsmål  kan rettes til leder i sportslig utvalg Atle Heimnes mobil 47900076 eller 
styreleder Thomas Skjæveland mobil  93050064. 


