
 

Vil du jobbe med unge toppidrettsutøvere? 

 

Norges Orienteringsforbund søker 

LANDSLAGSLEGE (JUNIORER) 
 
Norges Orienteringsforbund har som overordnet mål for toppidretten å til enhver tid være blant de 

tre beste orienteringsnasjonene i verden med en balansert og langsiktig utvikling som vår rød tråd. 

Ved helserelaterte saker satser vi sterkt på forebygging av skader og sykdom.  

 

Det norske juniorlandslaget er organisert som et felles landslag med jenter og gutter (17-20 år), ledet 

av sportslig utviklingsansvarlig med tett tilknytting i hele toppidrettssektor i forbundet.  

 

Nå søker vi en motivert og idrettsinteressert lege, som skal bidra for at unge landslagsutøvere skal 
være best støttet i saker knyttet til helse (generelle helse, forebygging, ernæring, søvn og restitusjon 
mm). Senior-langslagslege, to fysioterapeuter og ernæringsfysiolog vil inngå i et helseteam og noe 
samarbeidet vil forekomme også med Olympiatoppen. Helseteamet jobber tett sammen med 
trenerteamet. Vi ønsker kjønnsbalanse og oppfordrer kvinner til å søke.  
 
Stillingen er på deltid med noen timer (ofte fjern-) arbeide per uke og i tillegg 20-30 reisedager/år på 
samlinger og konkurranser.  

 

Ansvar og arbeidsoppgaver 

- Daglig ansvar for ca. 15-18 unge landslagsutøvere (oftest: telefon, epost, Teams) 
o Rådgiving og veiledning ved generelle helsesaker ifht trening i samarbeide med helse- 
og trenerteam. 
o Hjelp og råd med optimalisering av treningsbelastning (forebygging av 

skader/sykdom, balansert ernæring), veiledning ved akutte skader/sykdom og 

oppfølging under opptrapping til normal trening etter sykdoms-/skadeperioder i 

samarbeide med en fysioterapeut og ernæringsfysiolog.  

- Kontinuerlig samspill med andre i helseteamet og med landslagstrenere 
- Helseteam-møter 1 gang per 6-8 uker (på nett) 
- Samlinger og konkurranser 

o 20-30 reisedager (etter seinere avtale), hver av ca. halvparten utenlands der også 
andre arbeidsoppgaver (handling av mat, transport mm) forekommer 

 

Kompetansekrav 

Vi er på jakt etter «faglig sterk og engasjert idrettslege med gode samspillsferdigheter og god 

kjennskap til toppidrett. Du kan arbeide fleksibelt og være lett tilgjengelig, også i kveldene og 

helgene. Personlig egnethet vil bli tillagt vekt.  

Tiltredelse snarlig etter avtale. 

Søknadsfrist: 10.10.2022 

 

Ytterligere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til  

landslagssjef Janne Salmi (janne.salmi@orientering.no / +358 40 5519 769) eller  

langslagslege (seniorer) Håvard Dybdahl (havard.dybdahl@icloud.com / +47 911 56 800) 

mailto:janne.salmi@orientering.no
mailto:havard.dybdahl@icloud.com


 
 

Norsk Orientering er en felles merkevare for all orienteringsaktivitet i Norge. Norsk Orientering 
består av Norges Orienteringsforbund med underliggende orienteringskretser og klubber  
 
Norges Orienteringsforbund (NOF) er en sammenslutning av alle idrettslag som organiserer 
orienteringsidrett og tur-/mosjonsorientering, og er medlemmer av Norges idrettsforbund og 
olympiske og paralympiske komité (NIF). Idrettslagene organiseres i orienteringskretser.  

 
Norsk Orientering har vedtatt en langsiktig målsetting og strategi, nedfelt i Strategi 2020 
Se mer på www.orientering.no. 


