Norges Hundekjørerforbund søker landslagstrener nordisk stil
Norges Hundekjørerforbund (NHF) er høyeste faglige myndighet innenfor norsk
hundekjøring med ansvar for toppidrett, utdanning og rekruttering. NHF er tilsluttet
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite. Administrasjonen er
lokalisert til Ullevål stadion.
Forbundet har rundt 5.000 medlemmer fordelt på 62 klubber over hele landet.
Landslagstrener nordisk stil
Landslagstrener nordisk stil leder det sportslige apparatet innenfor NHFs nordisk stil gren
og har det strategiske ansvaret for toppidretten i den grenen, sammen med
kontaktperson i teknisk komite nordisk stil (TKN).
Gjennom et tett samarbeid med kontaktpersonen i TKN og forbundets generalsekretær
skal landslagstreneren også være med på arbeidet med å sikre gode rammevilkår for
utvikling av norsk hundekjøring internasjonalt.
Stillingen rapporterer til generalsekretæren og er et engasjement frem til sommeren
2018, med mulighet for forlengelse.
Arbeidsoppgaver









Utarbeide mål og strategi for landslaget nordisk stil.
Ledelse av det sportslige arbeidet i landslaget, herunder møter og samlinger (snø og
barmark), med både planlegging og gjennomføring av disse.
Nominasjon av nytt landslag og rekrutteringslandslag.
Uttak representasjonslag til internasjonale mesterskap
Ansvar for å skape en prestasjonskultur
o Bidra til høyest mulig kvalitet i den daglige treningen
o Bidra til økt kvalitet i relasjoner med utøver og innad i landslaget
o Dialog og noe samarbeid med de utøvere som er på landslaget slede
Bidra og sette retning i arbeidet med rekruttering til toppidretten.
Være kontaktpunkt mellom landslaget og Olympiatoppen.

Kvalifikasjoner
Søkeren må ha høyere utdanning samt erfaring fra toppidrett og kunne kommunisere
godt både muntlig og skriftlig. Videre er det et ønske om kompetanse innenfor ledelse.
Svært godt kjennskap til hundekjøring nordisk stil i forhold til utøvere og klubber er også
en viktig faktor å ha med seg, samt kunne trene og motivere utøvere i alle aldre.
Personlige egenskaper
Vi ser etter en resultatorientert trener med gode kommunikasjonsevner som er en god
og motiverende leder som bidrar til å skape resultater gjennom engasjement og
systematisk arbeid.

Vi tilbyr
Lønn etter avtale.
Kjøregodtgjørelse i henhold til NHFs satser.
Mulighet for å sette ditt tydelige preg på det videre løftet for norsk hundekjøring
gjennom å skape en prestasjonskultur som leverer resultater internasjonalt.
Tiltredelse: april/mai 2017 eller etter avtale.
For nærmere opplysninger:
Leder av teknisk komite nordisk stil, Cathrine Spigseth, mobil 95 15 56 83 og
generalsekretær Stephen Smithurst, tlf. 21 02 98 15 eller mobil 41 22 39 16
Kortfattet søknad med CV sendes: stephen.smithurst@sleddog.no eller
Norges Hundekjørerforbund
Postboks 5000
0840 Oslo
Ta med attester/referanser ved evt. intervju.
Søknadsfrist; 10. mars 2017

