
 

 

HSIL turn søker hovedtrener i 50% stilling for vår 

breddeavdeling  

HSIL turn er en gruppe i et av Oslos eldste fleridrettslag. Turngruppa har over 500 medlemmer fordelt 

på 50 konkurransegymnaster i Turn kvinner og Troppsgymnastikk. De resterende medlemmene 

består av breddepartier i alle aldre.  

Vi holder til i Idrettens Hus Nordbyen (Haavard Martinsens vei 30) på Rommen. Det tar 20 minutter  

med t-bane fra Oslo sentrum. Vi har en helt ny turnhall med det meste av utstyr. 

Vår visjon er «Turn for alle!» Med det mener vi at det skal være plass til alle uansett alder, 

ambisjoner og nivå.  

Vi søker etter deg som har godt humør, er kreativ, elsker gym og turn og liker å jobbe med 

mennesker. Stillingen vil innebære mest praksis i sal, men også noe kontorarbeid. 

Vi tilbyr per i dag disse partier: 

• Foreldre/ barn 2-3 år 

• Gymlek 4-5 år 

• Turnskole 6-8 år 

• Salto/akro fra 9 år 

• Turnstigen for jenter fra 9 år og oppover 

• Turn for voksne  

Arbeidsoppgaver:  

• Utarbeide mål og planer for partiene 

• Følge opp og utvikle hjelpetrenerne på breddepartiene 

• Medlemsregistrering 

• Utvikle breddetilbudet i klubben 

• Samarbeide med sportslig leder og styret 

• Være med å arrangere små breddekonkurranser og sesongoppvisninger 



Kvalifikasjoner og egenskaper: 

• Minimum Trener 1 kurs 

• Erfaring som trener på breddepartier 

• Annen relevant utdanning/ kurs 

• Ha godt humør 

• Være samarbeidsvillig 

• Ønske om videreutvikling av seg selv, gymnastene og klubben 

• Evnen til å se alle 

• Pålitelig og strukturert 

Hva kan vi tilby: 

• Godt miljø blant trenere, gymnaster og foreldre 

• Kurs i regi av krets og forbund 

• Timebasert eller en stilling på 50% med mulighet for utvidelse 

• Lønn etter avtale 

Ta kontakt med sportslig leder Bente Stensrud ; sportsligleder.turn@hsil.no eller 92440961 
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