
   

 

 

Holmen Tropp og Turn (Holmen T&T) er en idrettsklubb som ønsker å satse stort både i 

bredde og toppidrett, og tilbyr et bredt spekter av aktiviteter for barn og ungdom. Klubben 

ble stiftet i 2006 og kan vise til gode resultater både innen turn og troppsgymnastikk, med 

200 NM-titler, nordiske medaljer og nordeuropeiske toppresultater. I dag har klubben 10 

heltidsansatte og en rekke deltidsansatte trenere.   

  

Trener Turn Kvinner søkes  
  

Holmen T&T søker trenere for våre yngre utøvere. Vi søker etter en kandidat med 

dokumentert erfaring, som sammen med resten av trenerteamet ønsker å utvikle 

gymnaster både på nasjonalt og internasjonalt nivå. Det er også en fordel med gode 

administrative egenskaper.   

  

Ansvarsområder:  

- Hovedansvarlig for en eller flere grupper  

- Faglig ansvarlig for gruppene i samarbeid med øvrige trenere  

- Lage langtidsplaner, samt planer for enkeltutøvere  

- Bidra til å utvikle øvrige trenere/hjelpetrenere  

- Deltagelse på samlinger og konkurranser  

- Bidra til å skape et godt treningsmiljø med fokus på mestringsglede og 

idrettsfellesskap  

  

Kvalifikasjoner:  

- Erfaring som trener for yngre utøvere samt for bredde 

- Faglig turnkompetanse  

- God erfaring med sikring og mottak  

- Pedagogiske evner  

- Relasjonsbygger med ønske om å bygge en positiv kultur i klubben  

- En fordel med interesse for administrative oppgaver  

  

Vi tilbyr:  

- Lønn etter kompetanse og erfaring  

- Et godt miljø med engasjerte utøvere, trenere og foreldre  

- Heltidsstilling  

 

Treneren må arbeide innenfor de retningslinjene og reglene som gjelder for norsk idrett 

generelt, og overordnede strategier, verdier og handlingsplaner for Holmen Tropp og Turn. 

Det må påberegnes kveldstid- og helgearbeid.  

  

    
    



For mer informasjon ta kontakt med vår daglig leder; Åsa Essebo på tlf: 909 64 001 eller e-

post dagliglederhtt@holmenturn.no.   

  

Søknadsfrist: snarest. Søknader vil bli vurdert fortløpende, og blir behandlet konfidensielt. 

Tiltredelse: etter avtale. Søknad med CV sendes til dagliglederhtt@holmenturn.no   

  

Vennlig hilsen   

Holmen Tropp og Turn  

  


