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Postadresse 

AAIF Svømning 
c/o Allan Thorup Svenningsen 

Ringholmsvej 14, st. tv. 

9400  Nørresundby 

Telefon Klubben 

Allan Thorup Svenningsen 
40 41 59 07 

 

Telefon Formand 

Finn Bo Hansen 
98 24 36 30 / 

30 11 36 30 

 

Mail: 

Klubben: info@aabybrosvoem.dk  
Formand: hanne.finn@gmail.com  

 

Hjemmeside: www.aabybrosvoem.dk 

 

 

AAIF Svømning søger konkurencetræner 
 

Aabybro IFs Svømmeafdeling søger assistenttræner til førsteholdet, idet vores nuværende 

træner stopper. Konkurrenceafdelingen består af 3 hold, K1 (førsteholdet), K2 (andetholdet) 

og Masters (flex-holdet). 

     Holdene består af både yngre og ældre svømmere i alderen 8-20 år, hvoraf størstedelen er 

årgangssvømmere. Træneren vil indgå i det eksisterende trænerteam. Vores trænerteam har, 

for at bevare den røde tråd, et tæt samarbejde om træningen i konkurrenceafdelingen. 

Trænerteamet består af Cheftræner Stefan Stenberg Sørensen og K2-træner Alexander Lennø.  

Træneren skal primært beskæftige sig med førsteholdet K1. 

 

Om Aabybro Idrætsforening (AAIF) 

AAIF blev dannet i 1920 og består af tre idrætsgrene: svømning, fodbold og tennis, hvoraf 

svømmeafdelingen er den største. AAIF har ca. 1000 medlemmer, hvoraf svømmeafdelingen 

har omkring 500 medlemmer. AAIF Svømning er en velfungerende klub med en 

konkurrenceafdeling med ca. 35 svømmere fordelt på 3 hold. AAIF Svømning hører til i 

Aabybro, Jammerbugt Kommune og har al træning i DGI-Huset Aabybro. 

 

Det kan vi tilbyde netop dig! 

 En konkurrenceafdeling som er på vej frem  

 En velfungerende klub i udvikling  

 Træning i 25m-bassin i DGI-Huset Aabybro 

 Løn efter kvalifikationer. 

 Deltagelse ved stævner, træningslejre og infomøder 

 Dedikeret bestyrelse og svømmeudvalg. 

 Fast månedsløn for aftalte træningstimer om ugen, aftales nærmere men det forventes 

at timeantallet vil være omkring 6 timer om ugen. Der kan evt. aftales træning af andre 

hold f.eks. i svømmeskolen 

 Ansættelse august eller september 2015. 

 

Yderligere oplysninger eller uddybende informationer kan fås hos Cheftræner Stefan Stenberg 

Sørensen (stefan@aabybrosvoem.dk) eller formand Finn Hansen (hanne.finn@gmail.com) 

 

Ansøgning samt evt. CV sendes til formand Finn Hansen. 

Indkomne ansøgninger behandles løbende, men stillingen forventes besat senest til sæsonstart.  

 

Ansøgningsfrist er 15. juli 2015. 
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