
 

Er du vår nye hovedtrener? 
Styret i Kongsvinger kunstløp leter etter trener til vår trivelige klubb. Kongsvinger ligger sentralt på Østlandet, 

en time fra Gardermoen og en time fra Oslo. Vår nye flotte ishall Kongshallen ligger sentralt i byen. 

Trenerjobben hos oss kan gjerne kombineres med andre treneroppdrag eller annet arbeid. 

Siden klubben startet i 2014 har vi nå 12 løpere kvalifisert for konkurranser (Oppvisning til Novice) og 

aspirantgruppe på 10 løpere. Skøyteskolen har 3 kurs pr sesong med ca. 25 løpere pr kurs. Totalt har vi over 40 

løpere i alle aldre. I skolens ferier arrangerer vi ofte leir for både egne løpere og løpere fra andre klubber. 

Vi er så heldige å ha Norges Toppidrettsgymnas NTG med tilhørende ungdomsskole NTG-U i Kongsvinger. Et av 

klubbens hovedmål er å jobbe mot egen Kunstløplinje på NTG, der vår nye hovedtrener kan ha store 

muligheter. Flere av Kongsvinger Kunstløp sine løpere går på NTG-U. 

HOS OSS VIL DU FÅ: 

 Et engasjert styre som vil utvikle klubben sammen med deg 

 Være en viktig del av et aktivt Sportslig Utvalg, med fokus på det klubbens sportslige arbeid 

 Motiverte løpere og foreldre 

 Betalt etter avtalt pris som faktureres av deg, med mulighet for ansettelse 

 Jobb 5 ettermiddager i uken, med muligheter for timer på dagtid, programlegging, osv. 

DINE OPPGAVER VIL VÆRE: 

 Planlegge og gjennomføre trening på alle nivåer, både is og barmarkstrening 

 Legge løp med koreografi og musikk 

 Følge opp løpere i konkurranser 

 Samarbeide godt med klubbens styre, andre trenere, foreldre og løpere 

 Planlegge og gjennomføre shownummer på klubbens fester/arrangement 

 Være den viktigste bidragsyteren i klubbens videre utvikling. 

 Trene løpere på alle nivåer, både på is og barmarkstrening 

VI ØNSKER: 

 At du har utdanning og erfaring som trener 

 At du er blid, lett å samarbeide med og kommuniserer godt 

 At du snakker skandinavisk eller engelsk 

 At du er en inspirator for kunstløpsporten 

 

Vi gleder oss til å samarbeide med deg. 

Ta kontakt med styreleder Cecilie B. Kjerland 

 Epost: styreleder@konsvingerkunstlop.no, Telefon: 456 72 751 

mailto:styreleder@konsvingerkunstlop.no

