Trener Lillehammer skiklubs for 13/14 og 15/16 årsgruppe i langrenn
Lillehammer skiklub er Lillehammers største idrettslag, med ein langrenns gruppe som strekker seg
fra skileik til dei som går verdenscup. Eit viktig område i denne stigen er gruppene på 13/14 år og
15/16 år. Disse gruppene er eit viktig satsings område for klubben for å kunne bevare flest mulig
lengst mulig.
Gruppene 13/14 og 15/16 år trenger for den kommende sesongen nye trenare. Gruppa trener 2 til 4 ganger
i veka, der ein som trener vil ha varierte arbeidsoppgåver.
En trenerjobb i Lillehammer skiklub er en attraktiv, spennde og interessant start på en videre
trenerkarriære innen langrenn.

Arbeidsoppgaver:
1.

Lage årsplan og månedsplanar for gruppa

2.

Gjennomføre treninger for gruppa

3.

Organisere foreldre som hjelpetrener

4.

Individuell treningsplanlegging og treningsdagbok vil kunne forkomme på den eldste gruppa.

5.

Være med som trener på Ungdomens Holmenkollrenn, Hovudlandsrennet og KM.

Jobben har eit hovudfokus på det å kunne spreie skiglede til unge skiløpere, og legge opp til at dei får gode
opplevelser i skisporet. Derfor ser me etter deg som:
1.

Synes det er morsomt å jobbe med ungdomer som vil bli bedre skiløpere

2.

Har erfaring som langrennstrener eller egen aktiv karriere.

3.

Har lyst til å dele av dine erfaringer og kunnskaper i langrenn

4.

Synes det er morsomt å jobbe med ungdomer som vil bli bedre skiløpere

5.

Trenerkurs i langrenn eller annen relevant utdanning er ein fordel

6.

Villig til å ofre det lille ekstra for utøverene.
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7.

Kan knytte deg for meir enn 1 år.

Me kan tilby:
1.

Fastlønn etter avtale

2.

Kurs i trenerløypa til Norges skiforbund

3.

Trenerforum og oppfølging av klubbens sportsjef

4.

Erfaring som trener i Lillehammer skiklub

5.

Muligheiter for vidare engasjement og større utfordringer i klubben.

Damer oppfordres til å søke.

Kortfattet søknad sendes til petter@lillehammerskiklub.no innan 17.06.2018
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