
DHIF Parasvømning søger en ny konkurrence svømmetræner til vores 
udviklingslandshold. 
 
DHIF Parasvømning søger pr. primo 2017 en ny konkurrence svømmetræner til vores 

udviklingslandshold, landshold for udviklingshæmmede, der brænder for at arbejde med unge 

svømmere. I samarbejde med vores ansvarlige træner og 2 holdledere skal du lede, træne og udvikle 

vores svømmere. Heri består opgaven bl.a. i samarbejde med svømmernes klubtrænere at ligge en 

træningsplan for den enkelte svømmer, der sikre en optimal udvikling mod de opsatte mål for 

svømmeren. 

 

Udviklingslandsholdet består af 1. ansvarlig træner, 1.konkurrencetræner og 2 holdledere samt cirka 12-

18 friske svømmere i alderen 14-25, der alle har et udviklingshandicap i form af autisme, asperger, 

downs syndrom og andre udviklingshandicap. 

Alle vores svømmere træner 2-8 gange/ugentligt i deres lokale klub. På udviklingslandsholdet skal du 

være med til at samle svømmerne 4-6 weekender om året fordelt geografisk i hele landet. Her skal du i 

samarbejde med den ansvarlige træner, Tine Aagaard, planlægge og afvikle weekenden samt inspirere 

og motivere svømmerne til at blive endnu mere fuldendt i deres svømning. De 2 tilknyttede holdledere 

på holdet, står for det praktiske.  

  

Ud over disse træningssamlinger, deltager svømmerne i nationale og internationale stævner. Det drejer 

sig om stævner i regi af Special Olympics samt de Nordiske Mesterskaber. I samarbejde med den 

ansvarlige træner planlægger og udtager du svømmerne til disse stævner samt forestår deltagelse i 

stævnerne. 

 

Politisk hører udviklingslandsholdet under svømmeudvalget i DHIF regi. Der er tilknyttet en fast 

kontaktperson i DHIF’ svømmeudvalg samt DHIF’s faste idrætskonsulent, til at sikre dialog og 

samarbejde med udførelse af arbejdsopgaverne samt sikre en fælles plan mod de opstillede 

målsætninger.    

 

Målsætningen for holdet er at udvikle svømmerne til at deltage og repræsentere Danmark ved 

internationale stævner, og opnå tilfredsstillende resultater.  

 

Det kræver ingen speciel pædagogisk uddannelse for at varetage dette job – det eneste der kræves af dig 

er, at du er frisk på at arbejde med en gruppe unge mennesker, som ikke er helt som alle andre. De har 

humor og livsglæde som de gerne deler ud af, og samtidig har de en stor interesse og glæde ved 

svømningen – denne skal du være med til at videreudvikle. Jobbet er ikke lønnet, men Parasport 

Danmark dækker alle omkostninger. 

 

Vi forventer derfor, at du:  

 har svømmebaggrund som enten konkurrence eller elitesvømmer  

 har erfaring som enten instruktør eller konkurrencetræner  

 er engageret og kan varetage det sociale element, som er vægtet rigtig højt  

 har erfaring med at planlægge og gennemføre træningsprogrammer i forhold til den enkelte 
svømmer  

 er klar til at deltage i stævner og stævneplanlægning  

 har svømmeunionens instruktør og trænerudd. eller en intern uddannelse fra svømmeklub  



 er personlig moden til at varetage et selvstændigt ansvar samt samarbejde med alle interessenter 

omkring svømmerne 

 er åben og interesseret i at arbejde med friske og glade unge mennesker med forskellige 

udviklingshandicap  

 

Vi tilbyder  

 deltagelse ved stævner og træningssamlinger 

 masser af medbestemmelse i beslutninger omkring stævner, træningssamlinger og undervisning 

samt i udviklingen af svømmerne  

 et job, hvor du kommer til at arbejde med fokuseret, glade og humørfyldte unge 

 masser af udfordringer, som er med til at udvikle dig som svømmetræner og som person  

 

Har dette fanget din interesse, så kontakt endelig en af os herunder for en uforpligtende snak.  

 

Ansvarlig træner: Tine Aagaard, tinefisk@gmail.com, Mobil: 22 92 93 97 

Politisk ansvarlig i svømmeudvalget: Jes Johansen, jesbojohansen@gmail.com, Mobil: 26 10 03 30 
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ARBEJDSBESKRIVELSE 
Svømmetræner til U-holdet  

 
 

Træneren har ansvaret for at varetage trænerfunktioner over for Parasport 

Danmarks (DHIF) klubber og idrætsudøvere i henhold til aftaler med og 
handlingsplan udarbejdet og godkendt af Parasport Danmarks svømmeudvalg. 
  
 

1. Sportslig planlægning 
 Bidrage til en aktivitetsplan for udviklingsholdet 

 Udarbejdelse af en overordnet sportslig plan, for hver enkelt 
træningssamling med temaer og fokuspunkter, der arbejdes med i løbet 
af samlingerne. 

 Opstille målsætninger for hver svømmer på udviklingsholdet 
 Løbende evaluering af målsætninger for de aktive svømmere 

 I samarbejde med svømmerne (og evt. klubtræner) udvælge hvilke løb 
hver enkelt skal deltage i. 

 

2. Sportslige arrangementer 
 Deltagelse i og sportslig planlægning af 4-5 weekend træningssamlinger 

 Deltagelse i World Series of Para Swimming Copenhagen /FM 
 Deltagelse i udvalgte regionsstævner 
 Deltagelse i udvalgte stævne ca. 1-2 hvert år 

 
3. Sportslig udvikling 

 Dialog med svømmernes klubber og klubtrænere.  
 Bidrage til at svømmerne har passende klubtilbud, der understøtter deres 

udvikling. 

 Deltage i træneruddannelse som Parasport Danmark/Svømmeudvalget 
finder relevant. 

 Udvikling af optimale færdigheder hos aktive, med henblik på at nå 
svømmernes optimale mål. 

 Motivere svømmerne til at stille op ved Para-svømmearrangementer 
 

4. Talentrekruttering 

 Være behjælpelig med målrettet rekruttering af emner til 
udviklingsholdet 

 Deltage i planlægning af rekrutteringstiltag 
 Være talentspejder til regionsstævner, således at alle regioner får besøg 

af en træner én gang hver sæson. Denne opgave deles trænerne 

imellem, under geografisk hensyntagen. 
 

5. Administration 
 Deltage i møder, omhandlende udviklingsholdet. Disse møder afholdes 

som hovedregel i forbindelse med træningssamlingerne.  

 
 


