
Sigma Swim søger erfaren træner til årgangstrænerteamet. 

 

Da vores nuværende ansvarlige træner, for det vi kalder AG2, som er de yngste årgangssvømmere, 

rejser udenlands, søger vi en erfaren træner, som vil indgå i vores stærke team.   

Til næste sæson, vil vi have omkring 55 årgangssvømmere i Sigma Swim. Svømmerne vil være 

fordelt på 2 hold, hvor du vil få ansvaret for de yngste. Du vil indgå i tæt samarbejde med vores 

andre trænere, og vil til dagligt have tæt samarbejde med, samt referere til Lars Madsen, som er 

træner for de ældste årgangssvømmere, og ansvarlig for årgangstræningen i Sigma Swim. 

Vi søger en træner, som har minimum 2 års erfaring i at træne årgangs og børnesvømmere, gerne 

som ansvarlig træner. En træner som ser det værdifulde i at arbejde med årgangssvømmere og som 

vil udvikle hver enkelt svømmer fra det stadie de hver især befinder sig på, teknisk og mentalt. 

Vi søger en person med passion og begejstring for konkurrencesvømning, der samtidig har et ønske 

om at udvikle sig fagligt. En person med sans for detaljen samt godt overblik i forhold til 

planlægning af træningen og sæsonen. 
 

Vi tilbyder en deltidsstilling, med 6 ugentlige træningspas, af 1,5 times varighed. Passene er fordelt 

på en morgentræning i hverdagene, 4 eftermiddagspas, og et pas lørdag formiddag. Hertil vil 

komme 3 dryland pas af 45 min, i forlængelse af vandtræningen.  

Vi træner til dagligt, i 3 haller i Allerød og Birkerød – Engholm Svømmehal, Blovstrød Svømmehal og 

Birkerød Svømmehal. De enkelte træningspas er planlagt, så du får størst mulig berøringsflade, med 

resten af vores konkurrenceafdeling. 

Vi forventer du deltager i de planlagte trænermøder. Hvis du har studie, vil møderne selvfølgelig, så 

vidt muligt, blive planlagt efter dette. 

Derudover forventer vi at du deltager i 3 træningslejre pr. sæson, af 4-6 dages varighed. En i uge 42 

i egne haller, en påsketræningslejr og en træningslejr i starten af juni. Hertil kommer cirka 30 

stævnedage i løbet af sæsonen. 
 

Har du lyst til at indgå i vores trænerteam og være med til at udvikle Sigmas svømmere, og passer 

ovenstående på dig, så send en ansøgning til Lars Madsen, lars.madsen@live.dk. Har du spørgsmål 

til stillingen er du også velkommen til at skrive, eller ringe på 31204500. Seneste ansøgningsfrist 27. 
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