
Ikast Svømmeklub søger ny cheftræner 
 
Vil du være med til at forme Midtjyllands bedste årgangs- og juniorsvømmere i en dynamisk klub 
med masser af gåpåmod og nye tanker? Og er du dygtig til at arbejde med unge mennesker og 
skabe et motiverede og glædesfyldt træningsmiljø?  
Så er det dig, vi vil glæde os til at byde velkommen som ny cheftræner i Ikast Svømmeklub. 
 
I hjertet af Midtjylland har Ikast Svømmeklub i mere end 45 år leveret høj kvalitet og glæde i 
svømmetræningen på alle niveauer i klubben – og det vil vi blive ved med!  
Vi er en sund og solid klub med gode traditioner og et stabilt medlemstal omkring de 600. 
Forvent dog ikke, at vi er støvede og sidder fast i ”plejer”. Tværtimod brænder vi for at 
videreudvikle klubben og skabe en endnu tydeligere klubprofil, der udemærker sig både i 
svømmeskolen og på konkurrenceplan. Og vi kan med stolthed sige, at vi i øjeblikket oplever 
en stærk sportslig udvikling både i svømmeskolen og i konkurrenceafdelingen.  
 
I konkurrenceafdelingen har vi pt. omkring 70 svømmere, hvoraf 12 er årgangs- og 
juniorsvømmere, og pipelinen for kommende førsteholdssvømmere er stærk.  
Vi har et stort fokus på talentudvikling med afsæt i et stærkt fællesskab, involvering, glæde 
og højt til loftet.  
 
Vores fysiske træningsforhold er tæt på optimale med ny-renoveret træningsbassin med 
overløbsrender, gymnastiksal og en god aftale med Svømmecentret, hvor vi har adgang til de 
nyeste startskamler og et 8-baners bassin. Derudover samarbejder vi med Nordre Skoles 
Idrætsklasser, som giver de dygtigste svømmere endnu bedre træningsforhold og 
udviklingsmuligheder.   
  
Vi søger en cheftræner med flair for talentudvikling og passion for at træne og udvikle vores 
dygtigste svømmere.  
 
Vi kan tilbyde dig et super spændende job, hvor du bl.a. 

• Planlægger og gennemfører den daglige træning på 1. holdet og varetager flere 
træningspas på klubbens 2. hold. 

• Sikrer den svømmefaglige røde tråd og udvikling op gennem konkurrenceafdelingen. 
• Har tæt samarbejde og sparring med andre trænere i konkurrenceafdelingen for at 

understøtte gode overgange mellem holdene. 
• Planlægger og deltager i stævner og træningslejre 
• Bidrager til udviklingen af både svømmere og klubben som helhed. 
• Har tæt samarbejde med bestyrelse og relevante udvalg 

 
Vi tænker, at: 

• Du er energisk og vil skabe et positivt træningsmiljø, baseret på udvikling og 
anerkendelse 



• Du er god til skabe gode relationer og kommunikere med både unge mennesker og 
forældre 

• Du har tidligere har fungeret som cheftræner, eller lige derunder og nu er klar til at 
tage det næste skridt 

• Du vil gå til træneropgaven med passion, ansvar og lyst til at udvikle dygtige 
svømmere, ligesom du også ønsker at udvikle dig selv som træner gennem 
uddannelse og aktiv deltagelse i trænerfora  

• Du er god til at skabe variation i træningen og fastholde motivationen  
• Du har erfaring med at bringe svømmere frem til nationale mesterskaber som ex. DMÅ 

og DMJ 
 

De der tal:  
• Du ansættes på mellem 22 og 37 timer ugentligt (deltid er dermed muligt) 
• Du får løn efter kvalifikationer – mulighed for pensionsordning 
• Din ansættelsesperiode genforhandles efter aftale 
• Tiltrædelse snarrest muligt eller 1. august 2022.  
 

Hvis det er dig, så send os din ansøgning og CV, og sæt nogle ord på din træningsfilosofi. 
Finder vi det rigtige match, så tilbydes du en spændende og indflydelsesrig stilling med 
fleksible rammer.  
Send din ansøgning i dag, da vi behandler ansøgninger løbende.  
Vi behandler naturligvis alle henvendelser fortroligt.  
 
Ansøgning inkl. bilag sendes til administration@isk.dk 
 
Hvis du ønsker uddybende information, er du velkommen til at kontakte formand Louise 
Lorenzen, 26403633 

 
De bedste hilsener 
Ikast Svømmeklub 
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