
 

DFI SVØMMING SØKER ENGASJERT SVØMMESKOLEANSVARLIG 

 

Drøbak-Frogn Idrettslag Svømming tilbyr svømmekurs og trening for barn, ungdom 

og voksne i Drøbak. Kursene følger opplegget til Norges Svømmeskole og fokuserer 

på trygghet i vann, svømmedyktighet og livredning.  

Klubben søker nå en engasjert svømmeskoleansvarlig som skal ha det faglige og 

praktiske ansvaret for svømmeskolen, og som skal sikre at opplæringen i klubben 

gjennomføres i tråd med de prinsippene som Norges Svømmeforbund (NSF) har 

lagt til grunn i Norges Svømmeskole; fra vanntilvenning, dykking, flytning, å gli og 

til slutt fremdrift.  

DFI Svømming opplever stor vekst og at entusiasmen for svømming generelt i 

Drøbak er stor nå som nytt svømmeanlegg – Bølgen – snart åpner dørene.   

 

Følgende ansvarsområder er tillagt ansvarlig av svømmeskolen:  

• Planlegge, gjennomføre og evaluere kurs iht NSF sitt planverk/kursopplegg 

• Oppfølging av instruktørene 

• Sørge for rett bemanning av kurs, samt at instruktørene har nødvendig kurs 

og sertifiseringer, samt arbeidskontrakt 

• Oppfølging av tryggivann.no 

• Sørge for at klubbens nettside, dfsvomme.no, er oppdatert 

• Oppsett, annonsering og markedsføring av svømmeklubbens kurs og 

aktiviteter  

• Dialog med nye og eksisterende deltagere/foreldre 

• Samarbeid med svømmeklubbens hovedtrener ifm overgang fra 

svømmeskole til ungdomsgruppen/svømmeklubben 

• Delta i planlegging og arrangering av stevner, leire og arrangementer i regi 

av klubben  

• Følge opp muligheter for ytterligere utvikling av svømmeskolen 

• Rapportering til og dialog med styret i DFI Svømming 

 

 



 
Hva ser vi etter? 
Vi søker en person med engasjement om svømmeopplæring, gjerne med noe 
svømmetrenerutdanning, som liker å jobbe med mennesker og trening. 
 

• Søker bør ha evne til å se utøvere, skape treningsglede, motivere og skape 
gode resultater 

• Søker bør ha et brennende engasjement for å utvikle klubben og klubbens 
utøvere 

• Fordel med godkjent instruktørutdanning, men ingen krav – opplæring vil bli 
gitt.  

 
Arbeidssted:  
Seiersten svømmehall (midlertidig). Etter hvert Bølgen Bad & Aktivitetssenter. 
 
Type stilling:  
Deltid. 20-50% stilling. 
 
Lønn: 
Etter avtale. 
 
Søknadsfrist: 
Snarest. 
 
Kontakt:  
Eventuelle spørsmål og søknad sendes til epost: styret@dfsvomme.no. 
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