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Hovedtrener Apparatturn – Rena IL Turn 

Rena IL Turn ble etablert i 1998, og med 270 medlemmer, i alderen to år og oppover, tilbyr vi partier innenfor 

apparatturn kvinner og menn, troppsgymnastikk, SALTO, Gymlek og GymX. Rena IL Turn vil fremme gymnastikk og 

turn som trenings- og mosjonsaktivitet på alle nivå og utvikle konkurranseidrett på toppidrettsnivå. Vårt motto er 

«Grunnlaget legges i gym og turn». 

Høsten 2016 stod vår nye fullt utstyrte turnhall ferdig, tilrettelagt for både apparatturn og troppsgymnastikk. Det har 

bidratt til økt treningstilbud og antall medlemmer. All bruk og tid i hallen disponerer turngruppa selv.  

Er du den rette for oss? 

Rena IL Turn søker etter hovedtrener innenfor apparatturn. Vi søker etter deg som liker å drive med utvikling av 

unge utøvere i et helhetlig perspektiv. Du bør være entusiastisk, en god pedagog og en teambygger. Erfaring som 

aktiv er en fordel, men ikke et krav. 

Stillingen som hovedtrener apparatturn vil være en god mulighet for deg som ønsker å bli en del av en forening i en 

spennende utviklingsfase. Du vil få mulighet til å bidra til å bygge opp våre yngre utøvere, og samtidig jobbe med 

våre gymnaster som hevder seg høyt i nasjonale konkurranser. Vi ser etter en hovedtrener med gode egenskaper i 

teknikk, sikring og mottak da vi har behov for en trener som kan utvikle både små og store gymnaster. Vi ønsker at 

du er inkluderende og samarbeidsvillig, objektiv og har glimt i øyet, og at du aktivt kan bidra i vår turnforening med 

dine kunnskaper og erfarenheter innenfor turn. Treneren bistår også troppen med teknikktrening.  

Stillingen som hovedtrener er en ca. 50 % stilling. Dette innebærer planlegging, instruksjon i turnhall, og deltakelse 

på treningssamlinger og konkurranser. Det må påregnes mye kveldsarbeid.  

Arbeidsoppgaver for hovedtrener apparatturn: 

• Faglig ansvarlig for planlegging og ledelse av treninger innenfor apparatturn. 

• Lage og gjennomføre treningsplaner og evaluering av utøvere.  

• Bidra til kompetansehevning internt i hele foreningen.  

• Ledelse og utvikling av trenerteam. 

• Delta som trener på treningssamlinger og konkurranser, både lokalt og nasjonalt. 

• Deltakelse på foreningens møtevirksomhet. 

• Bidra til å bygge en felles klubbkultur blant utøverne, trenerne, styret og foresatte.  

• Bidra med rekrutteringsarbeid sammen med sportslig leder og styret. 
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Ønsket erfaring og kompetanse: 

• Høy faglig turnkompetanse.  

• Trener- og sikringskurs, fortrinnsvis Trener 1 og Trener 2 kurs. 

• Kunnskap om nasjonalt og internasjonalt reglement. 

• Erfaring fra trenervirksomhet på klubb/forbundsnivå.  

• Erfaring fra å jobbe med barn- og ungdom. 

Personlige egenskaper: 

• Gode pedagogiske og organisatoriske evner. 

• Gode kommunikasjonsevner (fortrinnsvis skandinavisk språk eller engelsk). 

• Gode samarbeidsevner og relasjonsskapende evner. 

Vi tilbyr:  

• Ca. 50 % stilling 

• Lønn etter avtale  

• Spennende utviklingsmuligheter 

• Motiverte barn og ungdom som er glade i turn 

• Arbeidssted på Rena i ny turnhall 

Trenere ved Rena IL Turn må arbeide innenfor de retningslinjer og regler som gjelder for norsk idrett generelt og 

overordnede strategier og handlingsplaner for Rena IL Turn. Stillingen rapporterer til sportslig leder Rena IL Turn. 

Kontaktperson: Sportslig leder Monica Persson monica@renaturn.no. 

Alle søknader blir behandlet konfidensielt. Søknad med CV sendes til: ben.ol@hotmail.no. Attester og referanser kan 

medbringes til et eventuelt intervju. 

Søknadsfrist: SNAREST! 

Vi ser frem til å motta din søknad! 
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