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Haugesund Turnforening ble stiftet i 1890. Med sine ca. 1.850 medlemmer er HTF en av landets største 
turnforeninger, og byens og distriktets største idrettsforening. Vi har medlemmer i alder fra 2 år opptil 90 år, og 
vi har stor aktivitet innen breddetrening for barn og voksne. Foreningen har to konkurransesatsninger; rytmisk 
gymnastikk og troppsgymnastikk.  

Vil du være med å bidra til å utvikle foreningen vår? 

 
Vi søker hovedtrener for RG! 
Vår hovedtrener gjennom mange år søker nye utfordringer som landslagstrener, og vi leter 
etter hennes etterfølger som kan være med å utvikle og trene våre konkurransegrupper. 
 
Vårt konkurranseparti består for tiden av rundt 40 utøvere (mini, rekrutt, jr, sr.), og ca. 150 
barn (5-13 år) deltar på våre breddepartier. For tiden har vi en utøver på juniorlandslaget, og 
en utøver som sikter mot rekrutteringslaget. 
 
Haugesund turnforening er inne i en spennende utviklingsfase. Vår nye hovedtrener vil få 
mulighet til å være med på utformingen av en stor RG-avdeling, bidra til å bygge opp våre 
yngre utøvere og samtidig jobbe med gymnaster som hevder seg høyt i nasjonale 
konkurranser.  
 
Vi holder til i egen flerbrukshall, med tilknyttet spesialhall for trampett/tumbling, og har 
også RG-treninger på andre lokasjoner. Vi er i planleggingsfasen med bygging av ny, stor 
basishall i Haugesund Idrettspark.  
 
Arbeidsoppgaver 

• Lage og gjennomføre treningsplaner og program  
• Planlegge timeplan sammen med teknisk komité 
• Administrative oppgaver som følger med trenerrollen 
• Bidra til kompetanseheving blant assistenttrenere 
• Delta på treningssamlinger og konkurranser, lokalt og nasjonalt 
• Bidra til å bygge en god klubbkultur blant utøvere, trenere og foresatte 

 
Ønsket kompetanse 

• Trenererfaring, erfaring fra arbeid med barn og ungdom 
• Trenerkurs og gjerne dommerkurs/erfaring som dommer 
• Kjennskap til nasjonalt/internasjonalt reglement 
• Ballettkompetanse er ønskelig, men ikke et krav 
• Gode lederegenskaper og lagbyggende egenskaper vil bli vektlagt 
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Som trener i Haugesund Turnforening må du følge generelle retningslinjer og regler for norsk idrett 
og våre egne retningslinjer og strategier.   
 
Vi tilbyr: 
- Godt arbeidsmiljø med hyggelige trenerkollegaer. 
- Gode muligheter for kompetanseutvikling 
- Lønn etter avtale 
- Ordnede pensjons-, forsikrings- og ferieforhold. 

 
Tiltredelse: 
1.mai 2020, eller etter avtale. 

 
Søknad med CV og referanser vil bli behandlet konfidensielt, og sendes til: post@haugesundturn.no. 
Søknader vil bli behandlet fortløpende. 
 
Kontakt: Kjersti Skogland Urrang, daglig leder, 901 20 622 eller Stela Sultanova,  
415 15 567. 
 


