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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 omkring 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 timetrener  

og søker instruktører til vår svømmeskole 
 

LRK har en dyktig hovedtrener, og nå har vi behov for flere timetrenere på treningspartier som ønsker 

å jobbe mot ett langsiktig mål om å videreutvikle og styrke klubbens posisjon som en av de beste 

svømmeklubbene i landet. Du vil være i et trenerteam med unge dyktige trenere.  Klubben arbeider 

for å lage en god trening- og prestasjonskultur, hvor gode samarbeidsevner og selvstendighet står i 

fokus. 

I tillegg søker vi flere instruktører til vår svømmeskole, og spesielt flere over 18 år. Vi har en stabil, og 

voksende svømmeskole og søker flere instruktører både for å støtte svømmeforbundets anbefalte 

undervisningsmetode, og samtidig å styrke vår stall av trenere/instruktører så vi er dekket for sykdom 

og ferier og annet. Det vil være mulig at en person som ansettes blir gitt begge type oppgaver.  

Ansvarsområder og arbeidsoppgaver for begge stillingstyper 

 Trene og motivere våre svømmere 

 Bidra til en åpen og god dialog med svømmere, foreldre og styret i klubben 

 Bidra til den sportslige utviklingen i klubben 

 Delta på relevante kurs og videreutdanning 

 Samarbeide med svømmeskolen, med hovedtrener og daglig leder (begynner juni 2017) 

I tillegg i stillingen som timetrener: 

 Være trener for et av klubbens partier 

 Oppfølging av svømmere på stevner og treningssamlinger 
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Hva klubben kan tilby trener/instruktører: 

 Bidra til egen utvikling 

 Deltakelse på kurs og konferanser etter avtale 

 Konkurransedyktig lønnsnivå 

 En positiv foreldregruppe 

 En motivert svømmegruppe 

 

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 

 God kjennskap til Svømmeforbundets kursstruktur og pedagogiske plan 

 Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner 

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

 Godt humør og gode samarbeidsegenskaper 

 

For den rette søker kan vi tilby en spennende og utfordrende stilling i en klubb på vei opp igjen og 

med ambisjoner og klare mål om sterke nasjonale svømmeresultater innen sesongen 2017 – 2018. 

Tiltredelse: medio august 2017 

Søknadsfrist innen 23. mai 2017 

 

Søknad med CV sendes mai@tonder.no.  

Spørsmål om stillingen rettes til Trenerkontakt Per Egil Bråten 482 57 781  

eller Styrets leder Heidi Fallet Moen 982 65 883  


