
 

Ledig stilling som hovedtrener for konkurranseturn kvinner 
 

Hamar IL Turn er en klubb som satser på både konkurranse- og breddeaktivitet for barn og ungdom. 

Klubben har over 800 medlemmer og utøverne trener i turnhallen i Ankerskogen. Vi søker nå etter 

ny hovedtrener til vår konkurransegruppe for jenter. Dette er en flott og motivert gjeng med jenter i 

alderen 10-18 år, som i hovedsak trener på ettermiddag/kveld og i helger. 

 

Vi ser etter en trener med høy faglig kompetanse som kan utvikle, veilede og heve gymnastene våre 

til et høyre nivå. Du må være engasjert og kunne gi individuell veiledning. Vi ønsker en trener som 

kan opprettholde det gode sosiale miljøet i gruppen, og som kommuniserer godt med utøvere, 

foreldre og andre trenere. 

 

Det er ønskelig med snarlig tiltredelse. 

 

Arbeidsoppgaver: 

- Faglig ansvar for planlegging og gjennomføring av treningene på konkurransepartiet 

- Delta på regionale og nasjonale konkurranser 

- Hele tiden være oppdatert på nasjonalt- og internasjonalt reglement 

 

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper: 

- Høy faglig turnkompetanse 

- Trener- og sikringskurs. Trener 1-kurs. 

- Erfaring som trener i apparatturn på klubb- og nasjonalt nivå 

- Erfaring fra jobb med barn og unge 

- Gode pedagogiske og organisatoriske evner 

- Evne til å motivere, engasjere og samarbeide 

- Beherske norsk og/eller engelsk muntlig/skriftlig 

 

Personlig egnethet tillegges stor vekt.  

 

Trenere for Hamar IL Turn må forholde seg til regler og retningslinjer som gjelder innen NGTF og 

Hamar IL Turn. 

 

Vi tilbyr: 

Ca. 40 % stilling – 15 timer trening i uken 

Lønn etter avtale 

Kursing gjennom Norges Gymnastikk og Turnforbund 

 

Ved ytterligere opplysninger og spørsmål, vennligst ta kontakt med Elisabeth Øien, utvalgsleder for 

apparatturn på telefon 479 06 129 eller e-post elbak2@online.no.  

 

Alle søknader blir behandlet konfidensielt.  

Søknad med CV sendes elbak2@online.no 

 

Søknadsfrist: Snarest 

 

Vi ser frem til å motta din søknad og håper få deg med på laget! 

 

Hamar IL Turn 
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