
Kjære kunstløptrenere!

Tønsbergs Turn Kunstløp har behov for ny hovedtrener fra høsten (august/september) 2020.

Vi har pr tiden ca 45 aktive utøvere (20-25 konkurranseløpere) i tillegg til rundt 100 deltakere på 

skøyteskole hvert år. Vi har god rekruttering fra bunnen av og ønsker å være en klubb både for bredde og 

topp.

Klubben holder til i nyrenoverte Tønsberg Ishall, og har i tillegg til isflaten også eget treningsrom til 

disposisjon for TTs skøyteløpere.

Våre utøvere har behov for en dyktig trener som er med dem og veileder på isen, på barmarkstreninger og 

på stevner og som også er en koordinator for treninger og det faglige opplegg i klubben. Hovedtrener er 

ansvarlig for forberedelser og gjennomføring av show, skal ivareta sikkerheten og sørge for et godt 

arbeidsmiljø for utøverne under trening og skal gi utøverne konstruktive tilbakemeldinger underveis.

Vi søker en erfaren trener som ønsker å være med å bidra til det gode miljøet som er i klubben, både blant 

utøvere, trenere og i samarbeid med styret.

Ønskede kvalifikasjoner:

• Gode teoretiske og praktiske kunnskaper innen kunstløpsporten, relevant utdanning.

• Erfaring som trener for alle nivåer.

• Erfaring fra koreografi og show, må kunne lage individuelle løp til utøvere på alle nivåer samt 

koreografere show for grupper på isen.

• Bør beherske et skandinavisk språk eller engelsk både muntlig og skriftlig. 

Ønskede personlige egenskaper:

• Være engasjert og motivert og evne å motivere løperne både under trening og konkurranse.

• Evne til å kommunisere og samarbeide godt med utøvere, foreldre og andre kolleger i trenerstaben.

• Gode pedagogiske egenskaper.

• Tilpasningsdyktig og fleksibel

Det må påregnes jobbing på kveldstid og i helger, samt reising til stevner etc. 

Vi tilbyr fast 60% stilling, lønn etter avtale.

Søknad med CV sendes til kunstlop@tonsbergsturn.no senest 01.08.20 (Vi vurderer fortløpende)

Ved spørsmål ta kontakt med Else Katrine på tlf 406 09 933 

Vi ser frem til å høre i fra deg!
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