
Cheftræner til konkurrencesvømmerne i AIF Svøm 
- 10 dygtige konkurrencesvømmere fra Albertslund mangler en cheftræner. 

Hvem er vi? 

AIF svømning er en af de fem moderklubber i startfællesskabet VAT Copenhagen. 

Med ca. 500 svømmere er AIF en mindre svømmeklub med masser af potentiale for 

at vokse sig større og udvikle talentfulde svømmere.  

Vores konkurrenceafdeling består af 3 hold: K1, K2 og K3. 

K1 og K2-holdene er slået sammen og består af 10 svømmere i alderen 9-14 år. K1 

træner 4 gange ugentligt, og K2 træner 3 gange ugentligt. K1 og K2 mangler en 

dygtig træner.  

K3-holdet består af 6-10 svømmere og er oprettet som et springbræt fra 

undervisningssvømning til konkurrencesvømning. K3 har deres egen dygtige træner, 

som også bliver din sparringspartner i forhold til oprykning af svømmere. 

Glæde, motivation og et godt kammeratskab er omdrejningspunktet for vores 

aktiviteter i AIF svøm. Samtidig har vi fokus på, at vores seriøse og ambitiøse 

konkurrencesvømmere hele tiden forbedrer sig, skaber resultater og bliver klar til at 

svømme i VAT. 

Er du vores nye cheftræner? 

Hvis du også mener at glæde til svømmesporten er vigtig og gerne vil stå i spidsen 

for udviklingen af vores skønne svømmere, så kan det være dig, vi leder efter.  

Som cheftræner for K1 og K2 skal du:  

 Stå for sæsonplanlægning 

 Planlægge og gennemføre den daglige svømmetræning   

  Rådgive bestyrelsen i svømmerelaterede opgaver 

 Varetage forældrekontakt  

 Planlægge oprykninger fra K3 i samarbejde med K3-træneren  



 Bidrage til sammenhæng i AIF svømning fra undervisningsafdelingen til 

konkurrenceafdelingen  

 Repræsentere AIF svøm ved månedligt møder med trænerne fra de øvrige 

VAT moderklubber.  

Du bliver bakket op af to holdledere, en god forældregruppe, bestyrelsen og du har 

mulighed for at få svømmerelateret sparring fra VAT cheftræneren og de øvrige VAT 

trænerne. 

Vi forventer at du: 

 Har været træner eller konkurrencesvømmer 

 Har lyst til at udvikle vores svømmere med fokus på glæden ved 

svømmesporten 

 Er god til og kan lide at være sammen med børn 

 Er god til at kommunikere med børn  

 Vil arbejde sammen med både ledelse, forældre og i særdeleshed svømmerne  
 
Vil du være med? 

For mere information om stillingen er du velkommen til at kontakte tidligere 

cheftræner Pernille Juel på mail: pernille.juel@hotmail.com eller telefon 61 26 07 94 

Vil du være cheftræner i AIF svømning, så send din ansøgning og CV til formand: 

Britt Nøhr Jensen på mail Britt.Nohr.Jensen@atea.dk  

Ansøgningsfrist d. 2. september 2016 

Vi ser frem til at høre fra dig! 
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