
 

 

HSIL turn søker hovedtrener i troppsgymnastikk. 

 

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

30 konkurranse gymnaster turn kvinner og litt over 20 konkurransegymnaster i troppsgymnastikk og 

resten på bredde i alle aldre. Vi holder til på Rommen. Det ligger øverst i Groruddalen, 20 min med T-

bane fra Oslo sentrum. Der har vi nå en splitter ny turnhall med hev/senk grop + stortrampoline i 

åpen grop. 

Vår visjon er Turn for alle! Og med det mener vi at det skal være plass til alle uansett alder, 

ambisjoner og nivå.   

Vi søker etter deg som har godt humør, god kunnskap innen troppsgymnastikk, og kan samarbeider 

godt med resten av trenerteamet. 

 

 

Vi har litt over 20 gymnaster med hovedvekt på jenter i konkurranse gruppa. De trener fra 3 til 4 

ganger i uken avhengig av alder. Vi har som mål å kvalifisere oss i min 1 apparat til NM nasjonale 

klasser jr. Og et langsiktig mål å stabilisere oss blant de 10 beste i Norge i Nasjonal klasse og Team 

Gym.  

 

Arbeidsoppgaver:  

• Utarbeide mål og planer for Troppene  

• Gjennomføre planer på trening i samarbeid med de andre trenerne 

• Samarbeide med sportslig leder og styret, samt resten av trener teamet 

• Delta på konkurranser, samlinger og sesong oppvisninger 

 



 

Kvalifikasjoner og egenskaper: 

• Min. sikringskurs 2 i trampett 

• Annen relevant utdanning/ kurs 

• Ha godt humør 

• Være samarbeidsvillig 

• Ønske om videreutvikling av det selv, gymnastene og klubben 

• Evnen til å se alle 

• Være pålitelig og strukturert 

• Beherske nordisk språk eller engelsk godt skriftlig og muntlig. 

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 tanke på mer i fremtiden hvis ønskelig. 

• Lønn etter avtale 

 

Er du interriset? Ta kontakt med sportslig leder Bente Stensrud sportsligleder.turn@hsil.no eller 

92440961 
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