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Lillehammer Skiklub er, med sine 130 år og 1250 medlemmer, landets 
største skiklubb. Innen alpint og langrenn har vi utøvere i de fleste 
kategorier, fra mosjonister til OL deltagere. LSK er en aktiv arrangør, og 
har i en årrekke gjennomført skiarrangementer både alene og i samarbeid 
med andre klubber. LSK er medeier i, og samlokalisert med, 
Birkebeinerarrangementene. 
 
LSK alpint har 5 aldersinndelte grupper. 50 utøvere deltar aktivt i 
konkurranser både på krets og landsnivå. I tillegg jobbes det målrettet med 
å rekruttere nye løpere. 

     

SPORTSSJEF ALPINT  
 
  

Sportssjefen skal i kraft av sin funksjon, fokusere på å legge forholdene til 
rette for utøverne, slik at klubben sikrer utvikling og vekst. 
 
Dette gjøres blant annet gjennom å legge til rette gode treningsplaner, 
treningssamlinger, og utvikling av trenere. 
 
Arbeidsoppgaver og ansvar 
• Sportssjefen har hovedansvaret for å planlegge, koordinere og 

organisere treningsgruppene 
• Utvikle og iverksette treningsplaner både på barmark og ski. 
• Skal være hovedtrener for én treningsgruppe, fortrinnsvis U16 
• Gjennomføre kursing og utdanning av alpintrenerne i LSK 
• Deltakelse i organisering og planlegging av LSK Alpint’s 

arrangementer 
• Støtte daglig leder LSK i administrative oppgaver, fortrinnsvis rettet 

mot alpint. 

Egenskaper og erfaring 
• Sportsjefen må ha bred trenererfaring, fortrinnsvis fra hovedlandsnivå 

men gjerne fra skigymnas eller liknende 
• Det er ønskelig med høyskoleutdanning innen idrett, i tillegg til NSF 

trener 4 utdanning 
• En samlende leder med evne til å organisere, gjennomføre tiltak og 

videreutvikle alpinmiljøet 
• Selvgående og strukturert  
• God evne til å kommunisere skriftlig og muntlig 

Vi kan tilby 
Sportssjefen vil få spennende og varierte arbeidsoppgaver, i et engasjert 
miljø. Stillingen er et 3 årlig engasjement, med mulighet for forlengelse. 
Lønn etter avtale, pensjons- og forsikringsordninger. 
 
Søknadsfrist: 13. april 2014 
 
 
For ytterligere informasjon om stillingen, kontakt TKA leder Christian 
Johnsen, mobil 916 98 244 eller sportslig koordinator Jørtik Linberg, mobil 
400 01 050. Søknad og CV sendes til christian.johnsen@nammo.com. 


