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Stillingsoppslag troppsgymnastikk konkurranse trener  
 
Søgne Turnforening ble stiftet i 1982 og feirer 40 års jubileum i år. Klubben har vokst mye de 
siste årene og er Søgnes neste største idrettslag med nesten 600 medlemmer. I samarbeide med 
kommunen/fylkeskommune får vi en etterlengtet stor basishall for troppsgymnastikk i 
desember 2022. Dette vil gi svært gode treningsforhold for våre gymnaster og parkour utøvere. 
Det blir mulighet til å være med å forme klubbens sportslige utvikling i en svært spennende tid! 
 
Arbeidsoppgaver: 

• Ansvar for planlegging og gjennomføring av trening for Junior lag i samarbeid med andre 
trenere og klubbledelsen. 

• Bistå i planlegging av aspirant og rekrutt lag i samarbeid med andre trenere og 
klubbledelsen. 

• Delta på konkurranser og samlinger. 

• Bidra til å løfte kompetansen på trenere og utøvere. 

• Være en aktiv bidragsyter til et positivt arbeidsmiljø og kultur i klubben. 
 
Ønskede kvalifikasjoner: 

• Høy turnfaglig kompetanse med minimum Trener 1 troppgymnastikk, treampettsikring 
for dobble volter (trampettsiring 2) og kunskap om fast track og stortrampoline. 
Frittstående er også en fordel. 

• Erfaring som trener for tropp, konkurranse og konkurranseoppsett 

• Utadvendt, engasjert og motivert 

• Samarbeidsvillig og løsningsorientert 
 
Som person er du engasjert, strukturert og ansvarsbevisst og du ser viktigheten av å ha fokus på 
folkehelse og bevegelsesglede for barn, ungdom og eldre gjennom innholdsrik trening 
uavhengig av ambisjoner. 

Du skaper begeistring hos trenere og gymnaster gjennom planlagte treninger som sikrer 
progresjon og idrettsglede. 
 
Som trener må du arbeide innenfor de retningslinjer og regler som gjelderfor norsk idrett samt 
Søgne Turnforening sine egne retningslinjer og strategier.  
Lønn etter avtale. 

Har du spørsmål om stillingen, bare ta kontakt. 
Kontaktperson for stillingen: 
Daglig leder, Heidi Ingebrigtsen Epost: leder@sogneturn.no 
 
Stillingen ønskes besatt snarest.  Søknad og vedlagt CV sendes innen 19. august til 
leder@sogneturn.no. Alle søknader blir behandlet konfidensielt. Kandidater vurderes 
fortløpende. 
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