
 
 
Etter 5 år i Tyrving, flytter vår nåværende trener Ivar Lundanes til Sveits. 
Tyrving Orientering søker derfor etter en engasjert og kompetent trener hvor de viktigste oppgavene 
vil være: 
 

• Ha ansvar for klubbtreninger og veilede utøverne på treninger. 

• Bidra til og stimulere til sosialt miljø gjennom ulike tiltak. Skape inspirasjon. 

• Gi personlig oppfølging til de som satser og som ønsker/trenger dette innenfor 
treningsplanlegging, utførelse av trening, konkurranseforberedelser etc. 

• Være en synlig og deltakende klubbtrener for ungdom og juniorer (13-20 år), skape et godt 
ungdomsmiljø. 

• Arrangere samlinger/møteplasser i forbindelse med forberedelser til viktige løp. 

• Være til stede på viktige løp (evt rett i forkant av viktige løp) for å gi utøver trygghet. 

• Andre oppgaver i klubb kan være aktuelt avhengig av aktuelle kandidaters erfaring og 
interesse. 

 
Vi tenker oss en stillingsbrøk i området 30-60%, men er åpen for diskusjon med gode kandidater. 
 
Vi tror at den riktige kandidaten har sterk orienteringskompetanse, har bakgrunn/erfaring fra 
trenervirksomhet, er relativt ung (alder 20-40 år?), og har personlige egenskaper som er forenlig med 
å være trener for juniorer og ungdoms utøvere.  
 
Vi tror oppgaven er forenlig med egen satsing, og vi har et godt etablert system for oppfølging og 
støtte til utøvere med ambisjoner om å utvikle seg. Tyrving kan være behjelpelig med å finne egnet 
bosted i vårt nærområde. 
 
Kontakt trener Ivar Lundanes (976 45 510, ivarlundanes@gmail.com), Sportssjef Are Kristiansen 
(90698932, are.k@online.no) eller leder av o-gruppa Svein Jacobsen (92262667, 
Svein@sjacobsen.no) for mer informasjon.
 

 
IL Tyrving har base i Bærum Kommune, 15km vest for Oslo, og eget klubbhus sentralt i Sandvika. Klubben har 2 
grupper – Friidrett og Orientering – der begge gruppene har god topp og bredde, og løpere som leverer gode 
resultater i nasjonale og internasjonale mesterskap. Orienteringsgruppa har ca. 350 medlemmer og er en av de 
største orienteringsgruppene i Norge. Vi har mange løpere som har levert svært gode resultater de siste årene. 
Tyrving har hatt deltakere i VM i Orientering i årene 2013-2021. Vi har vunnet 5 NM-gull i stafett for herrer 
siste 15 år, og vi leverer jevnlig toppresultater i 10-mila og Jukolakavlen (2.plass Jukola 2019, 6.plass 10-mila 
2019). Klubben har også en rekke junior- og ungdomsløpere, og et godt etablert system for rekruttering og 
talentutvikling. 
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