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Landslagstrenere 
Turn kvinner 

Til sammen inntil 100 % stilling fra 01.09.20 – 31.12.21 
 
Norges Gymnastikk- og Turnforbund har mer enn 107.000 medlemmer og er Norges eldste særforbund. Forbundet 
organiserer både bredde og konkurranseaktiviteter. Forbundsadministrasjonen er lokalisert på Ullevål stadion i Oslo. 
 
NGTF bestemte på forbundstinget i 2016 at vi skulle videreutvikle våre toppidrettsaktiviteter. Gjennom det skulle vi gjøre 
det mulig for gymnaster innen turn kvinner og RG å utvikle seg med sikte på deltagelse i OL 2020, 2024 og videre. 
Basert på den beslutningen ble det startet opp toppidrettssatsning i turn kvinner i 2017. Vi søker nå etter en eller flere 
landslagstrenere innen turn kvinner til å arbeide sammen med vår landslagssjef. Til sammen har vi ledig inntil 100 % 
stilling. 
 
Arbeidsoppgaver 
Du/dere vil arbeide i team sammen med vår Landslagssjef og delta i utviklingen av norsk kvinneturn gjennom 
planlegging og implementering av trening og konkurranser for våre beste gymnaster. Aktuelle oppgaver er: 
 

- Delta i utviklingsarbeid for grenen sammen med landslagssjef 
- Ansvarlig for rekrutteringslag i aldersgruppen 11-12 år 
- Treneransvar for junior og seniorlandslaget 
- Reise til mesterskap/konkurranser 

 
Arbeidet må baseres på og utføres i full overenstemmelse med verdigrunnlaget i norsk idrett og de regler som gjelder 
innen Norges Gymnastikk- og Turnforbund 
 
Kvalifikasjoner  
Du må ha en relevant og oppdatert utdanning innen idrett og med et fokus på turn. Du må også ha god kompetanse og 
innsikt i skadeforebyggende aktivitet og trening.  
 
I tillegg vil vi legge vekt på følgende: 

- Teknisk kompetanse på internasjonalt nivå 
- Helhetlig syn på utøveren 
- Systematisk arbeid og tenkemåte 
- Langsiktig tenkning 
- Gode samarbeidsevner 
- God til å kommunisere 

Du må også snakke og skrive flytende på et skandinavisk språk eller engelsk. 
 
Reiser 
Det må påregnes noe reiseaktivitet til samlinger og konkurranser, samt besøk til klubber. Det vil også måtte påregnes 
ubekvem arbeidstid på kveld og helg.  
 
Lønn 
I henhold til avtale 
 
Søknad 
Søknad med oppdatert CV og kopi av attester og vitnemål sendes til følgende adresse innen 10.08.20. 
E-post: oistein.leren@gymogturn.no 
 
For ytterligere informasjon kan du kontakte generalsekretær Øistein Leren på e-post: oistein.leren@gymogturn.no eller 
landslagssjef Birgit Vallestrand på e-post birgit.vallestrand@gymogturn.no 
 


