
 
Norges Skiskytterforbund ble stiftet 10. desember 1983. Vi har ca  
10 000 medlemmer, 16 kretser og 185 klubber med i organisasjonen. 
Gjennom vår visjon ”Skiskyting – den mest attraktive vinteridretten”, 
skal vi utvikle skiskyting innen våre kjerneområder.  

 
Forbundet har vedtatt en ny modell for Team Statkraft for 
målgruppen 20-25 år, og skal opprette 3 team, hhv Team Statkraft 
Midt-Norge, Innlandet og Oslofjord. Det skal ansettes en hovedtrener 
i hvert team. Vi søker etter: 

1 Hovedtrener Team Statkraft Innlandet 

1 Hovedtrener Team Statkraft Oslofjord 

1 Hovedtrener Team Statkraft Midt-Norge 
 
Vi søker trenere som er resultatorienterte, selvstendige og har gode samarbeids- og 
kommunikasjonsevner. Du er fleksibel og trives i et hektisk miljø, er nysgjerrig og søkende 
etter faglig utvikling. Som hovedtrener får du fagansvar for utvikling i din region, samt 
koordinere aktivitet inn mot og mellom ulike instanser som VGS, høgskoler, NSSF 
kraftsenter og Olympiatoppen regionalt. Du rapporterer til skiskytterforbundets fagsjef for 
sport og utvikling.  
 
Arbeidsoppgaver 

 Helhetlig ansvar for koordinering av oppgaver knyttet til planlegging og 
gjennomføring av alle aktiviteter i teamet, herunder budsjettoppfølging 

 Treningsfaglig oppfølging av løpere 

 Planlegging og gjennomføring av samlingsdøgn og koordinere ukentlige 
fellestreninger 

 Bidra som trener ut på IBU Cup/VM jr./EM for å skaffe internasjonal erfaring 

 Koordinering av aktiviteter i konkurransesesongen 

 Bidra til kunnskapsutveksling og kontakt mot skiskyttermiljøet i Skiskytterforbundet, 
krets, andre team og klubber 

 Bidra i markedsaktiviteter tilknyttet teamets sponsorer 

 Delta på NSSFs storsamling hver vår, samt andre faste samlingsplasser for NSSFs  
trenermiljø.  

 Ansvar for å koordinere samlingsaktiviteten til jenteansvarlig og kretsutvikler i 
tilhørende kretser 
 

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper 

 Idrettsfaglig utdannelse og kompetanse. Kunnskap om NSSFs treningsfilosofi 

 Trenererfaring og kunnskap om toppidrett 

 Solide lederegenskaper. Fleksibel og diplomatisk, men med klare grenser og 
gjennomslagskraft 

 Gjerne erfaring som aktiv utøver 

 Personlig egnethet vektlegges 

 Datakunnskap 
 

Stillingsbrøk: 100 % i en åremålsstilling for perioden 1. mai 2015 – 30. april 2017. Lønn etter 
avtale. Det må påregnes mye reising i forbindelse med samlinger og konkurranser.  
 
Søknadsfrist: 31. mars 2015 
 
For ytterligere informasjon om stillingen kontakt fagsjef sport og utvikling i NSSF, Arne 
Idland. Søknad med CV merkes ”Hovedtrener Team Statkraft” og sendes på e-post til 
nssf@skiskyting.no innen 31. mars 2015. NB! Spesifiser hvilket Team Statkraft du søker på av 
hhv TS Innlandet, TS Oslofjord, TS Midt-Norge.  
 
Alle søknader vil bli behandlet konfidensielt. 
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