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Vänersborgs gymnastikförening söker  

tränare för KvAG 
 

Vänersborgs gymnastikförening grundades 1933/1934 och är en av kommunens största 
ideella föreningar. Medlemsantalet ligger stadigt runt 900 där huvuddelen är barn och 
ungdomar. Det är ett stort antal tjejer som utövar vår sport, så även i Vänersborg, men på 
senare år gläds vi åt att kunna säga att vi även har ett stort antal killar i vår verksamhet. Vi 
bedriver mycket av vår verksamhet i Gymmixhallarna som ligger i sportcentrum. Det är två 
fina hallar som är specialutrustade för gymnastik. Den första invigdes 1999 innehållande grop, 
trampolinbana etc. Den nya, större delen, invigdes 2008. Denna består av en full tävlingsyta 
fylld med gymnastikredskap för Trupp, AG, Aerobic och Cheer. Vi är mycket stolta över de fina 
träningsförhållanden vi kan erbjuda våra gymnaster.  Vi arbetar för att ha ett gott socialt klimat 
där alla ska känna sig välkomna. Vi har verksamhet som passar alla åldrar från 2-åringen i 
familjegymnastiken, till 90-åringen i gruppträningen.  
 
Vänersborgs gymnastikförening söker en tränare till framför allt våra AG-gymnaster. Tjänsten 
innefattar planering och upplägg av träning och tävlingssäsong samt genomförande av träning 
och tävling. I tjänsten ingår även viss administration samt kommunikation och information till 
gymnaster, föräldrar och föreningens styrelse.  
 
Vi ser gärna att du är utbildad steg 3 tränare inom KvAG. Högre erfarenhet inom trupp eller 
annan verksamhet inom Svensk gymnastik är meriterande. Du kommer att arbeta med våra 
ideella tränare, både i team och enskilt och drivs av att utveckla, motivera och stötta barn och 
ungdomar. I rollen som tränare kommer du att vara delaktig i att planera, leda och utveckla 
AG-verksamheten tillsammans med existerande ledare i föreningen.  
 
Vi söker i första hand en tränare på heltid, men tjänsten kan att anpassas utifrån den sökandes 
kvalifikationer och önskemål. Tjänsten är huvudsakligen förlagd till kvällar och helger.  
 
Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Intervjuer sker löpande. Skicka din ansökan 
med CV och personligt brev till Petra Johansson, Pethra@telia.com  
 
För mer information om tjänsten, kontakta vid: 

- Frågor som rör anställningsförhållanden och rekryteringsprocessen, 
Petra Johannson, Pethra@telia.com  

- Frågor som rör tjänstens innehåll, Jill Stor, jill.stor@icloud.com 
 
Välkommen med din ansökan!  
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