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Tromsø svømmeklubb søker trenere 

Tromsø svømmeklubb (TSK) ble stiftet i 1953 og ble i 2019 sammenslått med Tromsø svømmeskole og 

Tromsdalen Kappsvømmingsklubb. Klubben teller rundt 1450 medlemmer og er i stor utvikling. I 2019 

ble også Norges nyeste 50-metersbasseng Tromsøbadet åpnet. Tromsøbadet er vår hjemmebane 

hvor vi har det meste av vår aktivitet, i tillegg til kontor til klubbens administrasjon. Klubbens visjon er 

at TSK skal være Nord-Norges ledende svømmeklubb og bidra til å utvikle svømming til en betydelig 

bredde- og konkurranseidrett. Våre verdier er: grensesprengende – idrettsglede - inkluderende 

Ønsker du å være med å utvikle Tromsø svømmeklubb og fremtidenes svømmere fra 

Tromsø? Vi søker engasjerte trenere som brenner for å utvikle våre svømmere!  

Vi søker flere trenere til våre ulike partier med oppstart skolestart august 2021. Gruppene vi søker 

trenere til er fra sjøløve-nivå til LÅMØ-nivå (klubbens delfin-, hai, E- og D-parti). Stillingens omfang vil 

variere ut fra hvilken gruppe man har/om man har flere grupper. Vi ønsker at trenerne til klubbens 

grupper har gruppen på hver økt, slik at det er en best mulig rød tråd i gruppens trening og at 

utøverne blir godt kjent med egen gruppetrener. Treningstidene til gruppene finner du her: 

https://www.tsksvomming.no/treningsgrupper/d-partiet  

Hovedoppgaver 

• Trener for en av klubbens konkurransepartier 

o Planlegge, gjennomføre og evaluere treninger (bassenget og basistrening) 

o Oppfølging av utøvere på trening/stevner/leirer 

• Sammen med hovedtrener skape en god trening- og stevnekultur i egen tildelt gruppe 

 

Kvalifikasjoner 

• Erfaring som utøver/instruktør/trener i svømming 

• Trener 1 – svømming  

o Eventuelt kan dette tas i starten av arbeidsforholdet. Det gjennomføres onlinekurs i 

uke 24, begynn gjerne allerede da: https://utdanning.svomming.no/hovedsaker-

forside-mbilde/ny-utdanningsmodell-er-klar/  

• Gjennomført trenerattesten for barn og ungdom  

o Denne kan tas her: https://www.idrettsforbundet.no/digital/trenerattest/  
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Personlige egenskaper 

• Evne til å se, inspirere, motivere og utvikle klubbens utøvere 

• Lærevillig, løsningsorientert, kreativ og interessert i å jobbe i team 

• Gode pedagogiske evner 

• Serviceinnstilt og god til å kommunisere (med utøvere, foreldre, styre, osv) 

 

Vi tilbyr 

• En stilling med mange muligheter for å utvikle seg selv som trener 

• En spennende klubb i rivende vekst 

• Godt arbeidsmiljø og engasjerte kolleger 

• Moderne fasiliteter i Tromsøbadet 

 

Arbeidssted 

• Tromsøbadet eller eventuelle andre basseng i Tromsø kommune, i tillegg til ulike 

svømmehaller ut fra klubbens terminliste (stevner og leirer). 

 

Lønn 

Etter avtale. 

 

Søknadsfrist 

Vi behandler søknader fortløpende. Alle søknader blir behandlet konfidensielt.  

Det må fremvises gyldig politiattest senest ved oppstart av arbeidsforhold.  

 

Søknad 

Søknad, samt CV sendes på magnus@tsksvomming.no 

 

Kontaktinformasjon 

Magnus Klæboe Nordgård, hovedtrener 

Mobil: +47 92087218 

E-post: magnus@tsksvomming.no 
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