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Lyngby Svømmeklub søger træner til klubbens Masters hold 
 
Går du med overvejelse om at skifte til en stærk og ambitiøs klub i hovedstadsområdet – bør du overveje 
Lyngby Svømmeklub.  
Lyngby Svømmeklub (LSK) søger træner til klubbens Masters hold for resten af sæsonen 2017/18. 
 
LSK er en ambitiøs klub. Det er klubbens mål at opbygge en af Danmarks bedste svømmeklubber, og vi vil 
være blandt de tre stærkeste konkurrenceafdelinger i DK, hvor de bedste (svømmere og trænere) har 
mulighed for at udfylde deres fulde potentiale. Derfor arbejder vi løbende med at tilpasse strukturen for at 
kunne opfylde målsætningen.  
 
Noget af det der kendetegner kulturen i trænerteamet er at vi arbejder demokratisk i forhold til at udvikle en 
solid rød tråd gennem hele konkurrenceafdelingen, hvor målet er at indholdet er af international standard.  
 
Som træner forventer vi at du: 

 Kan formidle din glæde for vandet på en kompetent og professionel måde. 

 Er ansvarsfuld, pligtopfyldende og struktureret. 

 Har en relevant baggrund for jobbet, herunder konkret undervisningserfaring. 

 Agerer positivt - altid møder svømmere, kollegaer med et smil. 

 Motiverer og engagerer svømmere uanset alder. 
 
Vi tilbyder: 

 2 ugentlige træninger (tirs- og torsdag aften) 

 løn modsvarende dine kvalifikationer og din baggrund. 
 
 
Kunne du tænke dig at blive en del af Lyngbys stærke trænerteam så lad os høre fra dig. Yderligere 
oplysninger eller uddybende information kan fås hos: 
 
Formand Claus Stenholt, mobil: +45 51606060 eller mail: kontor@lsk.dk 
 
Ring og få en snak hvis du er interesseret! 
 
 
 
Om Lyngby Svømmeklub 
 
LSK er en velfungerende og professionel ledet klub med næsten 2000 medlemmer, hvilket gør os til 
kommunens største idrætsforening. LSK er en klub, som lægger vægt på en stærk klubånd, socialt ansvar 
og høje etiske standarder og arbejder på at skabe rammer for gode tilbud for det enkelte medlem uanset 
alder og niveau.  
 
I LSK har vi en målsætning om at udvikle og skabe Danmarks stærkeste trænerteam, hvor vi i vidt omfang 
selv uddanner trænerne i klubben, men har også et samarbejde med DGI og svømmeunionen omkring 
løbende uddannelse og kompetenceudvikling i trænerstaben. Vi har egne livredderdommere, sådan at de 
formelle sikkerhedsmæssige forhold som livredderprøver kan blive afviklet hurtigt og på fleksible 
tidspunkter. 
 
 


