
Kunstløptrener søkes – LIL Kunstløp 
Loddefjord IL søker fulltid trener til kunstløp fra august / september 2020. 

Loddefjord kunstløp ble stiftet i 2009 og er i dag en godt etablert kunstløpklubb i Bergen. 

Klubben har sin hovedbase på Iskanten i Loddefjord - Bergen. Per dags dato har klubben ca. 25 

konkurranseløpere, samt aspiranter, ungdomsgruppe, voksengruppe og et synkronlag. 

Klubben hadde i 2019/2020 ca. 80 skøyteskolebarn. 

 

Sesongen er fra 1. august til 30. juni. Som trener i Lil Kunstløp ønsker vi et godt trenerteam med tett 

kontakt sammen med styret i klubben. Klubben består av 2 heltidstrenere, synkrontrener + 

hjelpetrenere. Konkurransesesonger er fra september til april, og klubbens løpere deltar på de fleste 

stevner etter oppsett i terminliste. 

En del reiseaktivitet i forbindelse med stevner og samlinger må man regne med. 

Vi søker en selvstendig næringsdrivende trener til vårt trenerteam. Primært, fulltid annen redusert 

stillingsprosent kan vurderes om ønskelig  

Hovedarbeidsoppgaver vil være å trene våre utøvere både på is og barmark, samt å legge en god 

treningsplan i sammen med resten av trenerteamet. 

Kvalifikasjoner trener: 

● Erfaring som trener. 

● Gode pedagogiske evner. 

● God kommunikasjon og samarbeidsevne, med klubbens trenere og resten av miljøet. 

● Engasjert, utadvendt og motivert. 

● Trenings og konkurranseplanlegging. 

● Engelsk muntlig og skriftlig. Skandinavisk språk er ønskelig, men ikke et krav. 

● Det er ønskelig med erfaring fra koreografi og løpslaging til utøvere på alle nivå. 

● Ønskelig med erfaring fra show. 

 

LIL kunstløp har fokus på både bredde og topp i klubben. 

Det er derfor viktig for oss at våre trenere kan se utøvernes forskjellige behov og vise like mye 

engasjement til begge sider. 

Stillingsprosent kan diskuteres. Lønn etter avtale. 

 

Send din søknad med CV snarest og innen fredag 19.6.20 til: 

kunstlop@loddefjordil.no 

Ved spørsmål ta kontakt med  

Vi gleder oss til å høre fra deg. 

https://avinor.no/konsern/miljo-og-samfunn/okonomisk-stotte/okonomisk-stotte
mailto:kunstlop@loddefjordil.no

