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Huvudtränare 
 

Om Óðinn simklubb 

Akureyri (https://www.northiceland.is/en) är den största staden på Island utanför 
huvudstadsområdet, med omkring 25.000 invånare i staden och närområden. Staden med sina 
omgivningar är ett paradis för utomhussporter med sin vackra natur och vänliga invånare. 

Óðinn simklubb etablerades 1962 och är den enda simklubben i Akureyri. Klubben har fått en 
utmärkelse som en Exemplarisk Klubb av Islands Nationella Olympiska Sportförbund. Styrelsen består 
av 7 medlemmar och en kassör som väljs vid årsmötet varje år. Óðinn har 6st deltidstränare och 
assisterande tränare och tränar i fyra olika bassänger. Akureyri har två 25m utomhusbassänger samt 
en 12,5m inomhusbassäng, den används för de yngsta simmarna. Glerárlaug har en 16m 
inomhusbassäng som används för simmare som är 4–6 år. 

Klubben har runt 300 simmare i åldrarna 4 till 19 år. Simmarna är indelade i flera olika grupper och 
varje grupp har en tränare och en assisterande tränare. I huvudtränarens uppgift ingår det att ha en 
översikt över gruppernas resultat och utveckling. Klubben är under uppbyggnad och de bästa 
simmarna är under 17 år (säsongen 2020–2021). Med rätt huvudtränare, assisterande tränare, 
styrelse och föräldrar, har klubben potential att bli en av de bästa juniorklubbarna på Island. Mer 
information går att hitta på Óðinns hemsida: www.odinn.is 

Vilken typ av huvudtränare är det Óðinn letar efter? 

Óðinn simklubb letar efter en heltidsanställd ambitiös tränare som är villig att bygga upp ett ungt 
lovande lag. Huvudtränaren kommer att vara ansvarig för Óðinn simklubb och förväntas erbjuda 
ledaskap och coachning och samtidigt jobba nära styrelsen för att sköta klubbens verksamhet. Det 
förväntas att klubbchefen är professionell i sin yrkesroll och fullföljer arbetet enligt 
arbetsbeskrivningen. 

Huvudtränaren ansvarar för tränarskapet i de två äldsta grupperna i klubben. Huvudarbetsplatsen är 
vid bassängkanten tillsammans med våra atleter vid träningar, tävlingar och läger. Huvudtränaren är 
klubbens ledare och förväntas erbjuda ledarskap och vägledning för klubbens andra tränare för att se 
till att hela klubben jobbar mot samma mål. Klubben har en ambitiös styrelse som jobbar i nära 
samarbete med huvudtränaren och erbjuder sin support.  

Nuvarande huvudtränaren kan assistera den nya huvudtränaren under en övergångsperiod för att se 
till att övergången blir så smidig som möjligt. Det här är en fantastisk möjlighet för någon som älskar 
simning och vill göra en stor insats med unga talanger och en växande klubb på norra Island. 

Kvalifikationer 

 Stark ledarskapsförmåga. 



 Utmärkt kommunikationsförmåga, kommunicerar bra med andra tränare, simmare, klubbens 
styrelse och föräldrar. 

 Utmärkt organisationsförmåga, ledningsförmåga samt planeringsförmåga. 
 Entusiastisk och positiv inställning till uppdraget i klubben. 
 Minimum nivå 1 i nationell tränarutbildningsnivå. 
 Tidigare erfarenhet som tränare och /eller tävlingssimmare. 

Ansvarsområden inkluderar bland annat 

 Arrangera simmare i träningsgrupper och bestämma kalendern för klubben. 
 Planera generella och specifika mål för säsongen. 
 Göra veckoplanering för varje åldersgrupp, huvudtränaren är ansvarig för att skapa och följa 

upp en utvecklingsplan för alla klubbens tränare och deras simmare. 
 Erbjuda översyn och stöd för alla Óðinns tränare. 
 Erbjuda utvärderingar efter halva och hela säsongerna i samarbete med alla tränare i linje 

med de riktlinjer och datum som styrelsen fastställt. 
 Erbjuda konstruktiv feedback till varje simmare under träningspassen. 
 Hålla deadlines för de administrativa uppgifter som styrelsen satt. 
 Hålla koll på och hjälpa vid behov så att anmälan till simtävlingar sker i tid. 
 Kommunicera med klubbens medlemmar inklusive föräldrar, simmare, tränare och styrelsen. 
 Att alltid agera som en förebild för alla tränare och simmare. 
 Ha specifika kontorstider som är till för administrativa uppgifter, pappersarbete, uppdatera 

statistik och möten med tränarna. Huvudtränaren bör också använda denna tid för att vara 
tillgänglig för möten med simmare, föräldrar och styrelsen. 

 Skapa veckovisa tidrapporter för varje tränare för att kunna följa deras arbetstider uppdelade 
i planering, statistik, träning, resor, sociala aktiviteter mm. 

 

 

 



Faciliteter 

Akureyri simarena är ett vattenparadis för hela familjen och är placerat mitt i stadens hjärta. Det är 
två stycken utomhuspooler och en inomhuspool, tre stycken nya vattenrutschkanor - en av dem är 
den längsta på Island! Det finns också fyra varmbassänger och en kallbassäng, en bastu och ett 
utrymme för att sola.  

En hiss erbjuder dem i rullstol tillgång till en varmbassäng inomhus och det gamla poolområdet.  

Simarenan är väldigt populär såväl hos lokalinvånarna som turisterna. 

 

För mer information, vänligen kontakta Óðins ordförande Guðrún Rósa Þórsteinsdóttir 
formadur@odinn.is 

Din skriftliga ansökan skickar du till formadur@odinn.is senast 15. februari 2022. 

 

 


