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Ansættelse af Rune Jensen i H2Odense 
Ansættelsen bidrager til et stort potentiale for STO  

såvel som for samarbejdet med andre svømmeklubber på Fyn 

 

 

Fra d. 1. August 2022 bliver Rune Jensen en del af trænerteamet i STO – Swim Team Odense, 

konkurrenceafdelingen i H2Odense. Rune kommer til at samarbejde med headcoach Eric Anderson 

om at udvikle afdelingen i STO.  

 

Odense skal være et svømmecentrum på Fyn 

I arbejdet som Eric og Rune begynder, er der også et håb om at Odense skal være et attraktivt miljø 

for Fyns elitesvømning. Her vil Odense Universitets Svømmehal kunne facilitere dette håb, og skabe 

et rum for både svømmetræning og træning på land. I Odense ser vi desuden også for tiden vækst i 

både understøttende tilbud for atleter. Dette ses både i form af boligtilbud og hjælp til uddannelser 

såsom ungdomsuddannelser, sportsklasser og universitetet. Alle disse tilbud skal være med til at sætte 

rammen for at gøre Fyn og Odense til det attraktive centrum for atleter indenfor svømning, og sikre 

pladsen til både at udvikle sig som atletisk, person og uddannelsesmæssigt.  

 

Hvad kan Rune bidrage med  

Samarbejdet mellem Rune og Eric startede over fælles sparing på bassinkanten i Universitets 

svømmehal, hvor de var træner side om side i hver deres klub, og imens kunne dele holdninger og 

erfaringer indenfor konkurrencesportens verden i svømning.  

Rune har ifølge Eric en enorm energisk udstråling og tilgang til opgaver, som han glæder sig til at 

bringe ind i klubben. Eric vurderer desuden at Rune passer perfekt ind i den nye struktur som for 

ganske nylig er præsenteret for STO afdelingen.  

Det forventes at Runes gode erfaring med at træne og arbejde sammen med især de unge svømmere 

vil følge med i hans nye stilling hos STO, og at han derfor er en vigtig investering for klubbens 

fremtidsplaner. 
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Med Rune i en stilling ved siden af Eric er der nu ressourcer til at skabe et miljø, hvor der altid vil 

være en kompetent, erfaren og motiveret træner på kanten, selv når den anden er afsted på fx 

træningslejr eller ved stævner. Det er ifølge Eric en kæmpe fordel for det nye program og for 

atleternes oplevelse af nærværende og motiverende trænere. Ydermere bidrager Rune til processen 

og tanken om at den samme klub både kan udvikle sig og præstere på et udviklings- og elitemæssigt 

plan. Runes fortid som cheftræner i Ringe Svømmeklub viser blandt andet at han har formået at bringe 

det allerbedste frem i klubbens konkurrenceafdeling, særligt i juniorrækkerne, hvor han har hjulpet 

flere unge svømmere ind på landsholdet.  

Der skal ifølge Eric for fremtiden i STO både være plads til udvikling af de unge juniorer og til at 

træne fx OL og EM svømmere, hvilket der med Runes ansættelse nu er.  

 

Rune selv udtaler at han er meget spændt på at komme i gang fra august. Særligt glæder han sig til at 

kunne sparre med andre dygtige trænere og til at arbejde med dygtige svømmere i både eliten og i 

juniorrækkerne. Han ser stort potentiale i STO og med Eric som medtræner.  

 

Samarbejdet til andre klubber skal opbygges  

Målet med samarbejdet er ydermere at få flere af klubberne på Fyn til at arbejde bedre sammen 

således at konkurrencesvømning kan blive endnu bedre og bredere udbredt. Dette forventes at ske 

ved at sparring mellem klubberne skal højnes og derigennem hjælpe både trænere og atleter til at 

præstere deres bedste. Det er derfor ikke kun i de fysisk rammer at klubberne skal hjælpe hinanden, 

men særligt ved at forbedre kommunikationen og på imødekommende vis hjælpe hinanden.  

Her kommer Rune igen på banen for STO da han selv kommer fra Fyn og har en lang række kontakter 

inden for svømmeverdenen, som han kan trække på.  

 

 

Rune fortsætter frem mod august som cheftræner i Ringe svømmeklub. 

 

H2Odense og STO byder Rune varmt velkommen til klubben!   

 

Vi glæder os nu bare til at komme i gang med arbejdet mod en stærkere og mere sammenhængende 

konkurrenceafdeling.  
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