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Ringe Svømme-Klub søger træner til konkurrencehold 
 

Ringe Svømme-Klub er Faaborg-Midtfyn Kommunes største idrætsforening, med 
ca. 1.000 medlemmer. Vi holder til i Midtfyns Fritidscenter, hvor vi har 

svømmehold 6 dage om ugen. Klubbens konkurrenceafdeling har i alt ca. 80 
svømmere fordelt på K1, K2, K+ og T-hold. 

 
Vi er en meget aktiv forening, der ud over den faste grundlæggende ugentlige 

træning afholder en lang række svømmestævner, løb- og triatlonstævner og 
AquaCamps, samt deltager i mange stævner i hele landet.  

 
Vi søger en træner der kan: 

 Planlægge og varetage træningen på klubbens førstehold (K1) 
 Inspirere svømmerne til at yde deres bedste 

 Kommunikere med forældre, kolleger og udvalgsmedlemmer 
 Deltage i planlægningen af træningslejre og stævner 

 Videreudvikle vores gode forhold til de andre foreninger og fritidscentret 

 Deltage i FynSvøm-samarbejdet og udvikle dette. 
 

Ringe Svømme-Klub har deltagende svømmere ved alle de regionale og 
nationale mesterskaber. Ved sidste VÅM deltog 15 svømmere fra RSK, 8 

svømmere ved DÅM. På K1 og K2 svømmer nogle af Fyns dygtigste årgangs- og 
juniorsvømmere. 

 
Ringe Svømme-Klub lægger vægt på personlig udvikling, fællesskab og gode 

oplevelser. Vi tror på at svømmerne bedst udvikles til hele mennesker og gode 
atleter, ved at udvikle dem i fællesskab, give dem ansvar og vise dem tillid. Vi 

ønsker en træner som kan arbejde videre med dette, og styrke fællesskabet i 
RSK. 

 
Stillingen er på ca. 20 timer ugentligt, eksklusiv stævner i weekender. Stillingen 

kan evt. udvides med instruktør/trænerarbejde på andre hold. 

 
Du er meget velkommen til at rette henvendelse til leder af klubbens K-udvalg, 

Karsten Ahrentsen (kta.ringe@gmail.com og tlf. 72202439).  
Løn og ansættelse efter kvalifikationer. Ingen ansøgningsfrist - men skriv – ring 

– mail, så vi kan komme i dialog!  
 

Klubben ledes af en bestyrelse på 9 personer. Her til en lang række udvalg med 
ca. 40 involveret, og andre 40 er uddannet og aktive som officials ved stævner. 

Endelig er der godt 50 trænere til at varetage undervisningen på klubbens ca. 50 
hold.  

 
Læs mere om Ringe Svømme-Klub på hjemmesiden: http://www.rsksvoem.dk/ 

mailto:kta.ringe@gmail.com
http://www.rsksvoem.dk/

