
 

LAMBERTSETER SVØMMEKLUBB 
Lambertseter Svømmeklubb er en av Norges ledende svømmeklubber. Klubben ble stiftet i 1965 og er 

en frivillig organisasjon med profesjonell drift. Våre 12 heltids- og over 100 deltidsansatte betjener 

årlig mer enn 200.000 aktivitetsenheter innenfor svømmeopplæring, trening og mosjon, for folk i alle 

aldre. Vår hoved-base for rekruttering kommer fra bydelene Nordstrand, Søndre-Nordstrand og 

Østensjø, med til sammen over 120.000 innbyggere sydøst i Oslo. 

 
Lambertseter Svømmeklubb er en selvstendig sportsklubb med nesten 2800 medlemmer 

tilsluttet Norges Svømme Forbund. Klubbens hittil største sportslige høydepunkt skjedde 

sommer 2008 med OL i Beijing da Sara Nordenstam svømte inn til bronse på 200 meter bryst 

og satt Europa rekord. Klubben har siden vi overtok driften av Lambertseter Svømmehall i 

2004, hatt en stor utvikling, med mer enn dobling av antall medlemmer og konkurranse 

svømmere. Lambertseter SK er kåret som Norges beste klubb 6 ganger de siste 8 årene av 

Svømmeforbundet. Siste gang i sesongen 2016/2017.  

 

Svømmetrener - Talentutvikler  
Lambertseter Svømmeklubb er en klubb med høye sportslige ambisjoner og mål.  Vi er en 

Eliteklubb etter kriterier fastsatt av Svømmeforbundet. 

Vi skal være den beste og dyktigste klubben i Norge når det gjelder talent- og prestasjons 

utvikling. Våre beste svømmere skal møte en hverdag og et treningsmiljø der sportslig 

fremgang og trivsel er et varemerke. Vi skal legge forholdene optimalt til rette for å utvikle 

talenter med høy faglighet, entusiasme, glede og humør. Disse mål vil kreve dyktige og 

engasjerte trenere. Er dette deg? 

 

 

Hovedarbeidsoppgaver: 

• Planlegge, gjennomføre og evaluere gruppens trening. 

• Følge klubbens utviklingstrapp «røde  tråd» og videre utvikle denne. 

• God og tydelig kommunikasjon til foreldrene  

• Påmelde til stevner og leire. 

• Delta på trenermøter 6x pr. år. 

• Delta på de stevner som gruppen deltar på – ca 1x helg pr. mnd. 

 

Du må bevise og fortelle hvordan du vil skape; 

• Høy motivasjon 

• God kommunikasjon 

• Skape treningsglede og humør 

• Skape prestasjonsutvikling. 

• Hva er din filosofi som trener? 

 

 

 

 



 
Gruppe trenere til B2 og C2. 

Vi søker gruppetrenere til B3 som trener 4x pr uke og C2 om trener 3x pr. uke. 

Det forventes at du deltar på gruppens stevner og leire.  

 

Du er underlagt klubbens sportssjef som du regelmessig rapporterer til. 

 

Les mere om klubben på www.lsvk.no 

 

 

Søknadsfrist er snarest.  

 

Send søknad til Frank Pedersen e-post frank@lsvk.no,  

Har du spørsmål om stillingen så ring mobil 47250327.  

 

 

Tiltredelse pr. 1 august 2018. 

 

 

 

 

 

Svømmehilsen 

Frank Pedersen 

Lambertseter SK 

Sportssjef & Daglig Leder 
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