
Danseklubben Dansehuset Lillehammer søker ny dansetrener  

Danseklubben Dansehuset Lillehammer startet høsten 2006 under 
navnet Dansehuset Lillehammer og er en idrettsklubb som er 100 % 
foreldredrevet og medlemsstyrt. Klubben tilbyr ulike dansetimer 
for barn- og unge innenfor ulike dansestiler. Samtidig tilbyr vi 
konkurransetilbud innenfor blant annet Freestyle Discojazz og 
Performing Arts.  

Klubben er medlem av Norges Idrettsforbund, Norges Danseforbund, Øst-Norsk Dansekrets 
og Lillehammer Idrettsråd. 

Vi er en liten danseklubb med ønske om å rekruttere flere dansere. Derfor er det ekstra 
viktig å ha en engasjert trener for barnedans-gruppene og mini freestyle. Kanskje er det 
nettopp deg vi leter etter?  

Barnedans er en introduksjon til dansens verden via lek og moro. Dette kurset er tilpasset de 
aller minste. Det fokuseres på danseglede, rytme, kroppskontroll og konsentrasjon i trygge 
omgivelser. Barna lærer enkle danser etter variert og fengende musikk. Musikken vi bruker 
er gjerne popsanger med norske tekster, eller fengende musikk fra Barne-TV. Timene passer 
alle danseglade barn, og er for tiden delt i barn fra 3-4 år og fra 5-6 år.  

Minifreestyle er Freestyle Discojazz timer tilpasset de yngre. Det fokuseres på teknikk, 
rytme, kroppskontroll, spenst og bevegelighet, men samtidig skal det også være lek og moro 
i trygge omgivelser. Deltagerne vil lære grunntrinn som stadig repeteres, og de vil lære 
koreografier. Timene passer alle danseglade barn mellom 4-7 år. Det fungerer fint som en 
fortsettelse fra barnedans eller for de som vil prøve dans for første gang. 

Hvem er du?  

• Engasjert, motivert og omgjengelig  

• En god rollemodell  

• Har relevant danseerfaring og trenererfaring 

• Ønskelig med trenerkurs, men ikke et krav 

Hva kan vi tilby?  

• Trenerteam med jevnlige møter 

• Ansvar for faste kurs som følger skoleåret, med fri i ferier og høytider 

• Mulighet for vikartimer 

• Avslutningsshow vår og høst der du deltar 

• Flotte lokaler i Storgata på Lillehammer 

• Lønn etter lønnsstige 

Ta gjerne kontakt med treneransvarlig for mer informasjon, Marita Lybeck, mob 91 19 28 69. 
E-post: maritatormoen@gmail.com. Søknadene vurderes fortløpende med oppstart i august 
2022.  
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