
 

 

Team Gjøvik Toten Langrenn søker hovedtrener 

Hovedtrener med gode lederegenskaper og sterk gjennomføringsevne søkes av juniorteamet 

Gjøvik Toten Langrenn  

Til sesongen 2015-2016 søker Gjøvik Toten Langrenn (GTL) etter hovedtrener. Treneren får 

ansvar for ei løpergruppe på 18 juniorer og 1 senior, sammen med to assistenttrenere og  

sportslig leder. 

Gjøvik Toten Langrenn (GTL) er et teamsamarbeid mellom sju skiklubber i Gjøvik/Toten 

området. Samarbeidet startet i 1995. Formålet er å sikre et best mulig sportslig- og 

miljømessigs tilbud til løpere fra 16-årsalderen og opp til senior, som vil utvikle seg som 

langrennsløpere. GTL er etablert av og drives i samråd med eierklubbene, og representerer det 

tilbudet, som det ellers ville være vanskelig for hver enkelt klubb å tilby. Alle løperne 

beholder sin tilknytning til klubb. Samarbeidet gjelder trenings- og rennsamarbeid for aktive 

løpere i junior- og seniorsammenheng. GTL har godkjent teamavtale med Norges Skiforbund. 

Vår målsettingen er å få flere til å utvikle seg som skiløpere, utvikle kompetanse som vil føre 

til at vi får flere eliteløpere fra vårt området. Gjøvik/Toten regionen har som mål å få det beste 

langrennsmiljøet i landet. GTL hovedoppgave er å gi treningsopplegg med individuell 

oppfølging, samlinger og opplegg til de viktige konkurransene, som NorgesCup og NM. GTL 

finansierer sin virksomhet med sponsorer/samarbeidsavtaler, klubbtilskudd og egenandeler. 

Arbeidsoppgaver hovedtrener: 

• Ansvar for treningsplanlegging, herunder årsplan og individuelle planer 

• Helhetlig ansvar for planlegging og gjennomføring treninger 

• Treningsfaglig oppfølging av løpere 

• Planlegge og delta på samlinger 

• Ansvar for ukentlige fellestreninger 

• Koordinering av aktiviteter i konkurransesesongen sammen med sportslig leder 

Ønskede kvalifikasjoner: 
• Godkjent trenerutdanning, minimum «ny» trener 2 langrenn 

• Trenererfaring og kunnskap om toppidrett 

• Gode langrennstekniske egenskaper og sterk gjennomføringsevne 

• Gjerne erfaring som aktiv utøver 

 

Trener må ha bosted som muliggjør gjennomføring av treninger i Gjøvik/Toten området.  

Lønn etter avtale. 

 

Har du spørsmål om stillingen. Kontakt sportslig leder Ole Henrik Evensen  på tlf 482 88 964.  

Søknader sendes hen-even@online.no 

Søknadsfrist: snarest.  
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