
Kristiansand Ishockeyklubb søker Utviklingsleder - Barneidrett 

Kristiansand Ishockeyklubb ble stiftet i 1992 og fikk is på Idda Arena høsten 2011. Siden ishallen stod 

klar, har vi økt medlemsmassen for hver sesong. 

Kristiansand Ishockeyklubb er primært en utviklingsklubb, men har også satsende eliteutøvere. 

Barneidretten skal være en grunn for all vår virksomhet. Utfra dette ønsker vi: 

• Å skape et livslangt engasjement for ishockey og klubben  

• Produsere spillere, trenere, ledere, dommere til klubben på alle nivåer, men også til norsk 

topphockey 

De siste fem årene har utviklet spillere til ishockeygymnas rundt om i landet, til regionslag og 

landslag. Nå ønsker vi å fortsette vår satsing på barne- og ungdomshockeyen. I den anledning søker vi 

etter en utviklingsleder for barneidretten.  

Vi ser etter en person med stor ishockeyinteresse og som har et brennende ønske å utvikle 

ishockeyspillere og organisasjon. Den vi søker har fortrinnsvis trenerutdanning og trenererfaring, 

men lang fartstid innen ishockey kan veie opp. Vi ønsker en utviklingsansvarlig som er oppdatert på 

dagens ishockey, ferdighetstrening og som har ambisjoner til å kontinuerlig utvikle spillere, klubb og 

seg selv som trener og leder.  

Arbeidsoppgaver (omfatter, men begrenser seg ikke, til) 

• Utarbeide treningsplaner, gjennomføre treninger on-ice og off-ice, og følge opp lag og 

utøvere 

• Sikre høyt kompetansenivå og følge opp utviklingen av trenere 

• Sikre godt samarbeid mellom de ulike treningsgruppene 

• Samarbeide med andre trenere, sportslig utvalg og sportslig leder for å gjennomføre en best 

mulig treningshverdag for alle 

• Hovedtrener U11, sesongen 2021/22 

• Gjennomføre camper og utviklingstiltak 

• Gjennomføre kamper 

Ønskede kvalifikasjoner 

• Trenerutdanning og trenererfaring eller relevant spillererfaring 

• Oppdatert på dagens ishockey, spillerutvikling teknisk og taktisk 

• Interessere for å utvikle utøvere, klubb og seg selv 

• Krav om politiattest for å trene barn og ungdom 

Personlige egenskaper 

• Strukturert i planarbeidet 

• Evne til å få fram det beste i utøverne, trenere og team, uavhengig av sportslig nivå 

• Evne til å arbeide selvstendig 

• Gode kommunikasjonsevner 

• Fleksibel 

• Våre verdier er «Likestilling, Inkludering og Mangfold». Vi ønsker du har personlighet og 

holdninger som passer til dette 

Vi tilbyr 



• Et variert og godt sosialt miljø i klubben 

• Kvalifiserte medarbeidere og et godt og anerkjent utviklingsmiljø 

• Fleksibel arbeidstid 

• Mulighet for personlig utvikling 

Vi vil også være behjelpelig med å finne jobb som dekker resterende 50% slik at vedkommende vi 

søker kan arbeide 100% om ønskelig. Vi har kontakter innen håndverkerbransje, men også andre 

bransjer.  

Frist: Vi ansetter fortløpende 

Ansettelsesform: Deltid 

Lønn: Etter avtale 

Tiltredelse 02.08.2021 

Spørsmål og søknad til stillingen kan sendes 

Mads Gabriel Scott 

Daglig Leder/Sportssjef 

mads@kik.no 


