
 

 
Halden Tennisklubb – NY HOVEDTRENER/DRIFTSLEDER SØKES snarest 
 
Halden Tennisklubb ble etablert i 1928. Anlegget ligger på Strupe kort vei fra Halden 
sentrum. Klubben har en hall med to baner, kontor og utstyrsrom og tribune, 3 utebaner, 1 
mini tennisbane og nylig renovert klubbhus med garderobe, treningsrom og oppholdsrom 
med kjøkken. 
 
Vi er medlem av Norges Tennisforbund og vi arrangerer tennistreninger for egne 
medlemmer, inkl. paratennis. Vi avholder nasjonale tennisturneringer flere ganger per år og 
vi har ambisjon om å øke antall turneringer, inkl. Grand Prix. 
 
Halden er en meget hyggelig by med ca. 31.000 innbyggere sentralt beliggende mellom Oslo 
og Gøteborg og med få minutters kjøretur fra grensen til Sverige. Bokostnader er betydelig 
lavere i Halden enn i Oslo-området og andre større byer. 
 
Klubben har per nå 130 medlemmer.  
 
Dette er i utgangspunktet en 70-80% stilling med 20-25 timer med treningstimer per uke. Vi 
håper med tid å kunne øke til en fulltidsstilling. 
 
Vi ønsker en trener med følgende bakgrunn 

▪ ITF trener 1 eller tilsvarende 
▪ Erfaring med å trene barn, ungdom, voksne og paratennis 
▪ Erfaring med å ha totalansvar for planlegging og gjennomføring av trening fra 

nybegynnere til konkurransenivå 
 
Vi ser gjerne at du har følgende egenskaper 

▪ Hyggelig, omgjengelig, pålitelig, utadvendt, arbeidsom og positiv 
▪ Grunnleggende datakunnskaper f.eks. Microsoft Office  

 
Stilling og arbeidsoppgaver 

▪ Planlegge og gjennomføre tenniskurs, sportslige og sosiale arrangementer og 
sponsoraktiviteter  

▪ Andre arbeidsoppgaver kan inkludere weekendtrening for våre konkurransespillere, 
treningsopplegg i skoleferier, arrangere nasjonale og lokale turneringer, kick-off samt 
å bidra som turneringsleder og andre arrangementer i klubbens regi 

▪ Arbeide for rekruttering av nye medlemmer i Halden og nærliggende kommuner 
▪ Mulighet til å avholde privattimer og strenging av racketer 
▪ Samarbeide med klubbens lokale støttespillere og sponsorer 
• Kommunikasjon med foreldre og spillere i treningsgrupper 
• Kommunikasjon og samarbeid med styret samt delta på styremøter 
▪ Samarbeide med frivillige i klubbens aktiviteter  



▪ Hovedansvar for ivaretakelse av klubbhus og baner som daglig ettersyn og enkelt 

vedlikehold 

Kontakter for mere informasjon og spørsmål om stillingen  
 

▪ Carsten Stang, +47 920 55 074  
▪ Stein Henriksen, +47 958 56 506 
▪ Søknad med CV sendes til styret@haldentennis.com 
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