
Hovedtrener Gamle Fredrikstad Golfklubb + Wang Toppidrett 
Fredrikstad Golf 

 
Vi søker en ny person til trenerstilling hos Gamle Fredrikstad Golfklubb, som kombineres 

med rollen som trener på Wang Toppidrett sitt golfgymnas i Fredrikstad. 

Gamle Fredrikstad Golfklubb har 1150 medlemmer og ligger sentralt til i Fredrikstad, kun 3 minutter 
unna sentrumskjernen. Anlegget driftes av Aktivitetsbyen Gamle Fredrikstad som sammen med 
Wang vil være arbeidsgiver for stillingen. Anlegget inneholder 18 hulls hovedbane, driving range med 
svingstudio, 2 etasjer og treningsområder. 9 hull pay and play, fotballgolf, minigolfbane m.mer. 

WANG Toppidrett har i dag et program for 26 idretter på våre skoler i Fredrikstad, Hamar, Oslo, 
Stavanger og Tønsberg. Siden 1984 har vi jobbet tett med klubber, særforbund og Olympiatoppen. 
Wang søker å engasjere og utvikle komplementære trenerteam med formell utdannelse og praktisk 
erfaring. Trenernes hovedoppgave er å veilede slik at elevene kan utvikle og utnytte sine ferdigheter 
og motivasjon. 

Vi søker en person med følgende kvalifikasjoner 

• God lagspiller 
• Genuint opptatt av faget golf – faglig oppdatert med stor vilje til å lære mer 
• Evnen til å lede elever, grupper og prosesser 
• Kan vise til gode resultater fra ledelse av elever, grupper og prosesser 
• Utdanning som PGA trener eller annen relevant utdannelse 
• Strukturert, og med gode organisatoriske egenskaper 

For oss vil du bli en nøkkelperson som skal lede utviklingen av undervisningsprogrammet vårt i 
samsvar med sportslige mål. Du vil bl.a få ansvar for våre frivillige trenerressurser, klubbtrening,  
juniortrening m.mer. På Wang vil du inngå i et trenerteam som har ukentlige treninger og samlinger i 
inn og utland. 

Vi kan tilby 

• Fast helårsengasjement hos solide og trygge aktører 
• Del av et spennende trenerteam i Wang konseptet «4 skoler – 1 team» 
• Bynært anlegg i en by som er kåret til «Norges mest attraktive by» 
• 2 organisasjoner med fremtidsrettet blikk 
• Rammevilkår som gjør utvikling mulig 
• Mulighet for å sette ditt preg på vår utvikling 

Kortfattet søknad med CV sendes til Christoffer Halvorsrød – ch@aktivitetsbyen.no – Tlf 414 31 588 

Siste søknadsfrist 7 September – Intervjuer gjennomføres fortløpende. 
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