
SVØMMETRÆNER SØGES 
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s v ø m n i n g  

USG svømning søger træner til klubholdet for sæsonen 2011/12 
 
Vi søger en engageret og dygtig træner!  
 
Dine konkrete arbejdsopgaver bliver 

 At være aktiv på kanten 2-4 gange om ugen, efter aftale 
 Sæsonplanlægning i samarbejde med holdets øvrige trænere og klubbens svømmeudvalg 
 Deltagelse i stævner (bl.a. DM for hold og Danske Masters) og enkelte træningsweekender 
 Udtagelse af svømmere til DM for hold 

 
Om klubben 
Holdet består af ca. 100 svømmere, primært studerende og mastersvømmere i alderen 20-35 år 
(enkelte er ældre) – de fleste er tidligere konkurrencesvømmere. Der lægges i klubben stor vægt på bå-
de kompetent og ambitiøs svømmetræning og på det sociale liv uden for bassinet.  
Vi har træning alle ugens dage, men der er ikke mødepligt for svømmerne, ligesom deltagelse i stævner 
også er frivilligt. De fleste træner 2-3 gange om ugen. Træningen foregår i København i Institut for 
Idræts svømmehal på Nørre Allé, på Bellahøj Svømmestadion og en enkelt dag i Vesterbro Svømme-
hal. 
USG har i den kommende sæson 2011/12 et hold i 2. division og et i 4. division ved DM for hold.   
 
Du kan finde yderligere information om klubben på www.usgvand.dk. 
 
Vores kommende drømmetræner 

 Har erfaring med konkurrence- eller mastersvømning 
 Kan udarbejde programmer og rette teknik på alle niveauer 
 Kan samarbejde i et team med holdets øvrige trænere, bestyrelse og svømmeudvalg 
 Er udadvendt og har lyst til at blive en del af Danmarks mest sociale svømmeklub  
 Kan motivere og inspirere erfarne svømmere 
 Har gennemslagskraft 

 
Matcher du ovenstående profil, tilbyder vi til gengæld det perfekte trænerjob i et sportsligt og socialt 
godt miljø. Tiltrædelse efter aftale.  
 
Ved yderligere spørgsmål vedrørende stillingen kan du kontakte svømmeleder Astrid Eliasen på  
23 37 97 17 eller astrid_eliasen@hotmail.com.  
 
Stillingen søges ved at sende en e-mail med et par ord om dig selv til Astrid Eliasen på 
astrid_eliasen@hotmail.com. 


