Norges Skytterforbund v/ Fagkomite Rifle (FKR) søker ny landslagstrener/leder
Landslagsmiljøet i norsk rifleskyting består av en rekke talentfulle utøvere, mange unge og lovende, noen eldre og
rutinerte. For å ivareta utøvernes utvikling fram til og med OL i Rio 2016 søker vi nå etter ny landslagstrener/leder. Det
er vår ambisjon at norske rifleskyttere skal ta medaljer både i OL og i øvrige internasjonale konkurranser!
Vi søker en person med relevant trener-/lederkompetanse, gjerne nasjonal/internasjonal trenerutdanning og egen
skyteerfaring på høyt internasjonalt nivå. Lederen skal skape et entusiastisk, positivt og motiverende utviklingsmiljø i
samarbeid med utøverne, og legge til rette for at utøverne kan få den framgang vi ønsker! Det forventes ikke at
trener/leder skal dekke alle nødvendige fagfelt på egenhånd, det er fullt mulig og ønskelig at det trekkes inn kompetanse
fra samarbeidspartnere der det er nødvendig. Kvaliteter som vil bli vektlagt er at kandidaten må kunne samarbeide godt
med FKR, utøverne, andre trenere, aktuelle juniorskyttere og Olympiatoppen. Søkeren skal ha skytetekniske
kunnskaper, være en god pedagog og trygg leder på representasjonsoppdrag.
Det er mange oppgaver/emner som hører inn under trener/leders ansvarsområde, blant annet:
- Lagbygging
- Toppidrettskultur/holdninger
- Sesongplanlegging
- Treningsplaner
- Samlinger
- Skytetrening
- Fysisk trening
- Mental trening
- Utstyr
- Testing
- Rapportering
- Administrasjon
- Reiselederoppgaver
- Uttak til representasjonsoppgaver
Det kan eventuelt bli aktuelt å sette sammen en løsning bestående av flere bidragsytere i et trenerteam hvis det er
nødvendig for å dekke alle felter.
I inneværende tingperiode rapporterer landslagstrener/leder faglig til FKR og administrativt til forbundskontoret.
Stillingsprosent, varighet og lønn fastsettes etter avtale.
Interesserte kandidater bes sende søknad på epost til FKR v/leder Gyda E. Olssen med kopi til Magnus Wohlen.
Søknadsfristen er satt til 18. oktober 2013.
FKR ønsker at søknaden som minimum skal inneholde følgende:
- Utdannelse, trenererfaring (CV), referanser.
- En overordnet beskrivelse av hvordan man ser for seg at norske rifleskyttere skal kunne nå målet om medaljer i neste
OL innenfor de rammer (inkl. økonomi) vi har idag. (Hovedprinsippene for hvordan søkeren tenker seg dette).
- Annet som søker mener er relevant for FKR å ta hensyn til i forbindelse med søknadsbehandlingen.
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