
 

 

  
Hovedstadens Svømmeklub er landets største idrætsforening, nu med tæt på 10.000 medlemmer. Vores vision er, at vi 

udvikler os til at være nordens stærkeste og mest inspirerende svømmemiljø. Vi kalder det et nordisk fyrtårn for 

svømmesporten. Vi er i alt 14 ansatte og mere end 220 timelønnede trænere. Konkurrenceafdelingen består af fire 

fuldtidsansatte trænere og 10 deltidstrænere. Et trænerteam der varetager træningen af de ca. 150 

konkurrencesvømmere fordelt på daglig træning i fire svømmehaller. Hele klubben arbejder hver dag benhårdt på at 

skabe den forandring, der vil gøre, at klubben kommer til at indfri visionen - vi har rammerne og potentialet! 

 

Ansvarlig træner til Elite Sprint (senior/junior)  
 

Vi ønsker at skabe et seriøst og professionelt tilbud til de svømmere, som ikke længere ønsker at 

træne på fuldtid på et senior eller juniorhold (sidste års juniorer). Svømmere på holdet skal have 

været konkurrencesvømmere og have trænet på et højt niveau. Vi kalder holdet Elite Sprint.  

Til at varetage og planlægge 3 ugentlige træningspas a 1 ½ time, søger vi en engageret træner. 

Træningen foregår enten på Bellahøj Svømmestadion eller i Flintholm Svømmehal. Du skal være 

god til at motivere og ”samle” svømmere rundt om dig. Derudover skal du naturligvis have 

svømmefaglig indsigt. Men vigtigst af alt, skal du være engageret og god til at motivere.  

Der vil være få stævner pr. år. Omfanget aftales med svømmerne på holdet og klubbens 

cheftræner.  

Lidt mere om holdets formål: 

Svømmere på holdet består af seniorsvømmere og sidste års juniorsvømmere. 

Profilen på deltagende svømmere er tidligere konkurrencesvømmere fra førstehold 

eller juniorhold og som ønsker stadig at have en tilknytning til sporten. Holdet træner 

seriøst, disciplineret og efter samme værdier og professionelle tilgang som resten af 

klubbens konkurrencehold. 



 

 

 

  

Stævnedeltagelse aftales sæsonvis mellem holdets deltagere, træneren og klubbens 

cheftræner.  

Planlægning for holdet er under vejledning og overordnet ledelse af klubbens 

cheftræner.  

 

Hovedstadens Svømmeklub tilbyder løn der modsvarer jobbets indhold og dine kvalifikationer.   

 

Har du lyst til at blive en del af udviklingen i Hovedstadens Svømmeklub? Så send din ansøgning og 

CV til Lars Sørensen på lars@hsk.dk, og ring gerne på tlf. 3114 6178, hvis du har spørgsmål.  

 

Vi modtager gerne din ansøgning eller henvendelse hurtigt, da både svømmere og træningstider 

afventer den rette træner. 

 

Du kan læse mere om os på www.hsk.dk og www.facebook.com/hovedstadens  
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