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Forslag til vedtak:  
Det forsøkes å ansette en breddetrener i 40-50% stilling. Om nødvendig kan stillingen deles i to.  

Bakgrunn:  
TTF er blitt stor, med nærmere 900 breddegymnaster i alle aldre, noe som gjør at behovet for erfarne 
og dyktige trenere er stort. TTF ansatte i 2021 en breddetrener i 40% stilling som har bidratt masse 
inn i trenerteamet, for gymnaster og kvalitet i treninger. Vi ser nå at det er ett enda større behov for 
disse kvaliteten for å kunne opprettholde et godt treningstilbud for våre medlemmer og har mer 
kontinuitet i treningshverdagen.  
Vi har flere dyktige hovedtrenere, men hvert år forsvinner 5-8 trenere, gjerne de litt mer erfarne, de 
vil enten satse mer på studier, flytter, eller finner seg andre jobber. Vi har også mange hjelpetrener, 
flere med godt potensiale, men det tar tid å forme disse til hovedtrenere som kan lede store 
barnegrupper.  
Saken ble behandlet på styremøte 15.03.2022 (sak26/22), der styret vedtok å utlyse stillingen, 
forutsatt at årsmøtet vedtar det.  

Beskrivelse:  

Vi ønsker å gå bredt ut, og se etter en trener som kan jobbe med de minste 1-5 år gymlek, og de litt 
større 6-14 år apparat/ salto/ basis/ gymnastikk. Det vil også være klart ønskelig med en 
norskspråklig trener, ettersom det skal jobbes med gymnaster i alle aldre. Det vil også fokuseres på 
det pedagogiske aspektet ved ansettelse, i tillegg til faglig dyktighet.  

Mål for forbedring:   
Vi ønsker med denne ansettelsen å få på plass bedre kvalitet og mer kontinuitet inn i 
breddesatsningen til TTF. I stillingen ligger det også planleggingstid, og på den måten sikrer vi oss en 
rød tråd i planleggingen av treninger. Vi tror en slik ansettelse vil være med på å løfte breddetilbudet, 
og gjøre det mer attraktivt og gøy, samt være med på å utvikle talenter.  

Konsekvenser:  
Økonomisk vil det være en merkostnad i forhold til dagens løsning, da vi forventer at stillingen må 
lønnes en noe bedre enn dagens timetrenere. Vi mener derimot at merkostnader vil føre til økt 
kvalitet på breddetreninger, som igjen vil kunne generere flere medlemmer til foreningen. Økt kvalitet 
og kontinuitet tror vi er viktig på treningsfeltet da det medfører stabilitet for våre gymnaster og gode 
forbilder for timestrenere.  
 


