
 

 

  

Svømmeklubben MK31 søger årgangstræner 
 
Svømmeklubben MK31 søger en ansvarlig årgangstræner til vores K2 hold til opstart af sæson 
2022/2023. 
 
MK31 er en klub bestående af ca. 2000 medlemmer hvori omkring 70 svømmere ligger i 
konkurrenceafdelingen. Vores konkurrenceafdeling består af fire hold: K4, K3, K2 og Elite. Derudover 
har vi et aspirant pige og aspirant drenge hold som er et godt bindeled mellem vores svømmeskole og 
konkurrenceafdeling. 
 
Vi søger en træner, som er ansvarlig for den daglige træning og planlægning for K2. Holdet består 
primært af årgangssvømmere. 
 
K2 træner på Amager i København, både i Sundby Bad og Frankrigsgade Svømmehal, samt 2 ugentlige 
træninger i Bellahøj Svømmestadion på langbane, hvoraf den ene er samtidig med Eliteholdet. De har 
6 ugentlige træningspas inkl. 1 morgentræning, som er i Frankrigsgade svømmehal. 
 
Opgaverne som ansvarlig årgangstræner består blandt andet i: 

• Planlægning og tilrettelæggelse af den daglige vand- og landtræning for holdet 

• Årsplanlægning af stævner og træningsperioder 

• Tilmelding til stævner 

• 2 årlige træningslejre (Uge 42 + Påskeferie) 

• Deltagelse til stævner og mesterskaber 

• Udvikling og sparring med svømmerne med mål om at tage ansvar og blive selvstændige 
svømmere 

• Forældrekontakt efter behov 

• Indgå i det øvrige trænerteam i klubben og samarbejde med din assisterende træner 

• Deltagelse i K-udvalgsmøder (ca. 3-4 gange årligt), trænermøder og forældremøder (2x årligt) 
 
Vi kan tilbyde et stærkt miljø med fokus på at lære børn og unge hvad det vil sige at dyrke elitesport 
og udvikle sig som svømmere og mennesker. Både fysisk og mentalt. Vi går ind for seriøst arbejde, 
godt kammeratskab, respekt for hinanden og generelt at der både er plads til sjov og ballade men 
samtidig også vide hvornår man skal give den gas.  
 
Vi lægger stor vægt på at svømmerne kan lære at tage ansvar for egen træning og være selvstændige, 
så vi lærer svømmerne at være nysgerrige og at tage ansvar for egen læring. 
 
 
 
 



 

 

  

 
Vi ser gerne at du: 

• Har erfaring som svømmetræner eller selv har svømmet på højt nationalt niveau indenfor de 
sidste par år 

• Er engageret og trives i at omgås børn/unge mennesker 

• Kan løfte den administrative del af jobbet som træner 

• God til at lytte og snakke med svømmere og forældre 

• Ved hvornår der skal sættes grænser og hvornår det er tid til sjov 

• Har trænerlicens eller kan gå i gang med at tage kurset hurtigst muligt efter ansættelse  
 
Løn efter aftale og arbejdstimer. 
Samtaler holdes løbende. 
 
Ønskes yderligere uddybelse af arbejdsopgaver bedes du venligst kontakte cheftræner 

• Pernille Juel: Telefon: 61 26 07 94. Mail: pernille.juel@hotmail.com 
 
Ansøgningsfrist: 1/6 2022 
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