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Vedlegg 8: RAMMEPLAN FOR SPORTSLEG AKTIVITET 

Innhald:  

Rammeplan 

Målsetjing 

Aktivitet tilpassa utøvarane (samadrag) 

Minihandball 

Årsklasse 9-10 år 

Årsklasse 11-12 år 

Årsklasse 13-14 år 

Årsklasse 15-16 år 
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RAMMEPLAN 

Formålet med ein rammeplan er å sikre våre aktive eit trygt og utfordrande treningsmiljø som gir alle aktive 
muligheit til å utvikle seg positivt frå sin personlege ståstad. Den skal også bidra til å gi trenarane og  
oppmenn innsikt i retningslinjer for arbeid med yngre lag, og sikre dei aktive kontinuitet i treningsarbeidet ved 
trener/oppmannsskifte. 

Sportsleg sett skal rammeplanen være et verktøy for å: 

Skape et strukturert tilbud som gir gradvis progresjon i aktivitetsnivå og ferdigheitsutvikling 

Tilbudet skal være uavhengig av støtteapparatet rundt det enkelte laget 

Det skal være attraktivt å være lagleiar, her må Stranda Handball jobbe for å få eit godt utbygd 
støtteapparat og moglegheit for faglig utvikling gjennom samarbeid med andre 

Rammeplanen inneheld målsetning for dei enkelte alderstrinn når det gjeld: 

· teknisk ferdigheit som handballspelar 

· sosial funksjon i laget 

· sportslege resultat (serie, cup) 

Rammeplanen gir støtteapparatet grunnlag for å kvalitetssikre aktiviteten i det enkelte lag gjennom 
sesongen, og er eit viktig referansepunkt for trenar og oppmann når dei skal evaluere sitt lag etter kvar 
sesong. Denne evalueringa skal dokumenterast på eige skjema som heiter ”Rapport frå laga” og som går til 
ein årlig gjennomgang i styre. 
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MÅLSETJING 

Stranda IL Handball skal:  
Gje eit sportsleg og sosialt treningstilbod tilpassa dei einskilde spelarane i alle årsklassar og på alle nivå. 

Utøve handballaktivitetar på høgast mogleg nivå, og gje utøvarane dei best moglege ferdigheiter med 
hovudvekt på humør, leik, trivsel, personleg vekst og auka sjølvkjensle. 

For lag med utøvarar yngre enn 13 år varierer vi startoppstillinga frå kamp til kamp, og  alle utøvarane skal 
ha tilnærma lik speletid pr. kamp. Alle utøvarar yngre enn 13 år skal  kunne meistre minst 2 plassar på bana. 

For å gi dei aller beste frå 13 år noko å strekke seg etter gjer vi følgjande: Dei mest motiverte og ambisiøse 
utøvarane får mogligheit til å hospitere inn på treningar til aldersgruppa over. Dei får også delta i sona sine 
SUM-samlingar for 14-åringar, og regionens RUM-samlingar. 

 
Hospitering 
Hospitering er eit tilbod til dei beste og mest ambisiøse utøvarane, og gjeld frå alderen 12 år. 
Dette kan  ein ved enkelte tilfeller vurdere tidlegare. Då med same grunnlag som anna hospitering. 
 
Hospitering går ut på at utøvaren i ei definert periode får delta på ei eller fleire treningar og kampar med lag 
som har utøvarar som er eit til to år eldre. Hospitering skal alltid vere eit tilbod i tillegg til trening i eiga 
gruppe, ikkje i staden for. Dette skal løysast i god dialog mellom trenarane på dei ulike laga. Laga melder inn 
sine aktuelle utøvarar til laget over, og avtalar kva dagar det ekstra tilbodet skal vere, og for kva periode. Det 
bør alltid være ei testperiode, og det bør ikkje være meir en 3-5 spelarar. Trenar er ansvarleg for at den 
enkelte utøvar tilpassar treningsmengda rett, slik at det ikkje oppstår belastingsskadar. 
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AKTIVITET TILPASSA UTØVARANE:  
 

Alder  Prioritering av treningsaktiviteter Typisk for utøvaren 

7-8 Handball med balltilvenning gjennom leikbetonte øvelsar. Fysisk meget aktiv. 
Koordinasjonsevna er ikkje ferdig utviklet 
 
 
 
Kan motiveres for enkle gruppeaktivitetar 
Ofte konkurranseinnstilt 

 

 

9 

 
 
Grunnleggande bevegelsestrening og grunnleggande 
innføring i handballspelet. Leikbetonte øvelsar/småspel 
med vekt på bruk av ball. Leikbetont trening som gir  
generell utholdenhet, styrke og smidighet. 
Leikbetont småspel som skal styrke samspill  
og samhandling 
 

10  Grunnleggende bevegelsestrening gjennom leikbetonte 
øvelsar. Ballbehandling, balleik 
og småspel for bedring av ballteknikk, spesielt kast og 
mottak. Leikbetont trening som gir generell utholdenhet, 
styrke og smidighet. 
Leikbetont småspel som skal styrke samspel og 
samhandling 
 
 

Koordinasjonsevnen godt utviklet. 
Lett å motivere til voksne aktivitetar, vanligvis 
fysisk aktiv  
Når de først er motivert for ein aktivitet, varer 
motivasjonen  
Ofte svært innstilt på konkurranse. 

11 – 12 Vidareføring av ballbehandling for å øke tekniske  
ferdigheit, finter og skudd. Introdusere spelsituasjoner  
som inneheld valgmuligheit for enkeltspelar. Videreføring  
av trening for generell utholdenheit, styrke og smidigheit. 
Videreføre leikbetont småspel som skal styrke samspel  
og samhandling 
 
 

I regelen mindre fysisk aktiv 
Preget av pubertetsendringer 
Vanskelig å motivere for nye aktivitetar. 
Kan motiveres for trening via opplysning om 
hensikt (helse/forbedre idrettslige prestasjoner) 
 
 
 
 
 
Opptatt av å markere seg som person. 

13 – 14 Fortsatt stor vekt på ballteknisk trening - finter og skudd  
men ved økende innslag av spillsituasjoner for a utvikle 
spilleforståelse - treffe riktige valg i gitte situasjoner. 
Utholdenhet (aerob kapasitet ).  Styrketrening. 
Automatisering av teknikk. Videreutvikle samspel og 
samhandling 
 

15+ Individuell spesialisering  
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MINIHANDBALL 
 
Foreldremøte der ein representant for styret er med, gjennomførast i løpet av august/sept månad. Her vel 
ein oppmann/oppmenn og ein eller fleire foreldrekontakt(ar) for kvart lag, slik at dette er klart ved oppstart 
om hausten. 
 
Sosialt  Alle skal ha det kjekt, trivast og kjenne at dei meistrar aktivitetane.Utøvarane skal ha 
  gjensidig respekt for kvarandre 
 
Teknisk  Utøvarane skal ha lært grunnleggande ballbehandling. Utøvarane skal forstå alle  
  dommaravgjerder i minihandball. 
 
All trening skal vere prega av leik der målet er å øve inn grunnleggande motoriske rørsleløysingar og 
ballbehandling som kast og mottak og kast mot mål.  I tillegg skal dei lære reglane for minihandball.  
Litteratur: NHF sitt kompendium ’Håndball for de yngste’ 
 
Treninga skal vere allsidig. Den skal innehalde grunnleggande rørsletrening med og utan ball og 
grunnleggande ballbehandling. Treninga skal tilpassast borna sitt ferdigheitsnivå. 
 

Treningsmengder 
Spelarane skal ha høve til allsidigheit gjennom deltaking i andre aktivitetar.  Treningsmengda for denne 
gruppa er derfor halde på eit lavt nivå.  Litteratur: NHF sitt kompendium ’Håndball for de yngste’ 
 

Innhald i treningsarbeidet 
Treninga skal lære utøvarane grunnleggande ballbehandling.  Det betyr at treninga skal gjere utøvarane dus 
med ballen gjennom varierte øvingar prega av leik. Alle utøvarane skal få prøve seg i alle posisjonar, 
inkludert målvakt. 
 
Målvakt   Teknikk forsvar  Taktikk forsvar Teknikk angrep  Taktikk angrep 
Ikkje fast målvakt  Utgangsposisjonar 4-0  Grunnskot, hoppskot Grunnoppstilling 
Ikkje målvakttrening Sidelengs bevegelse ”mann-mann” venstre-høgre finte Spele med  
Øving basisferdigheit Støting     Straffekast  djupne/bredde 
   Blokering av skot    Grunnleggande 
        fallteknikk 
        Pådrag 
 
Ferdigheit  Synspunkt 
Speleforståelse  Gje spelarane innføring i korleis dei skal bevege seg på ei bane. Gje nødvendig 
   regelkunnskap til at dei forstår dommaravgjerslar.  
 
Unngå skadar  Allsidige trening og stor variasjon med fokus på leik, utvikling av koordineringsevne og 
   smidigheit. Gjennom denne aktiviteten skal ein samtidig oppnå auka uthaldenheit og 
   styrke. 
 
Samhald og  Sosial trening for å oppnå gjensidig respekt for kvarandre. Understrek viktigheita av 
lagkjensle  lagspel. Vis at alle er like viktige for laget ved å variere startoppstilling, og la alle 
   spelarane får prøve alle posisjonane på bana. 
 
Orden/   Legg vekt på å få spelarane til å møte til avtalt tid, og rett budde til trening og kamp. 
Oppførsel  Alle skal ha respekt for kvarandre.  
 

Øvingar 
Eksempel på øvingar kan være: 
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Øvingar med vekt på leik. Skot-trening Venstre-høgre Kast/mottak i fart 
Dele gruppa i 2 lag. 10 pasningar i laget  
medan det andre laget prøver å ta ballen.   
2/3 av spelarane har ein ball kvar mens resten 
av gruppa er utan ball. Ballen skal stussast og 
spelarar utan ball prøver å erobre ballen. 
 

Grunnskot og hoppskot 
med og utan forsvar 
Kantskot 
Skot med venstre– 
høgre finte 
7-meters kast 

Innøving av venstre – 
høgre finter. 
Øve skritt utan ball. 
Øve skritt med ball og 
avslutning med skot. 

Firkantformasjon * 
Høgre/venstre kjøring** 

Eksempel på leik 
Kanonball m/mjukball, haien kjem, hinderløype, stiv heks. 
 
*Firkantformasjon 
Del opp i grupper på 8 –12 deltakarar. Fordel gruppa på 4 hjørne med 2 til 3 spelarar i kvart hjørne. Start 
med ein ball i eit av hjørna. 
Spelaren med ballen tek til å springe, og spelar ei pasning til den som allereie har starta å springe frå det 
neste hjørnet. Sjølv stiller han seg sist i rekka i det hjørnet han kjem til. Pasningane skal alltid spelast i fart 
og treffe medspelaren omtrent midtvegs på strekket mellom to hjørne. 
 
**Høgre/venstre køyring 
Grupper på 7 – 8 deltakarar vil vere passande for denne øvinga.  Ein ball til kvar gruppe.  Del gruppa i to lag, 
og still desse opp på rekke med ansiktet mot kvarandre i ein avstand på ca. 6 – 10 meter. Laga spring tett 
forbi kvarandre og spelar korte pasningar seg i mellom. 
 
Kamptilbod 
Mini-laga melder seg på dei mini-turneringane ein ynskjer i nærområdet. 
 
Sosiale aktivitetar 
Lagleiinga skal legge vekt på å gjennomføre aktivitetar som skaper samhald og lagkjensle i foreldregruppa 
og spelargruppa.  Foreldre og føresette vert oppmoda til å møte på kampar og turneringar, og til å engasjere 
seg i laget sine aktivitetar. 
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ÅRSKLASSE 10 ÅR 
 
På dette alderstrinnet skal ein legge hovudvekt på allsidig og varierte aktivitetar prega av leik. Vi legg vekt på 
grunnleggande rørsletrening (med og utan ball) og grunnleggande ballbehandling (mottak og avlevering). 
 
Det skal vere opphald i organisert fellestrening i avkoblings- og ferieperioden, og det vert oppfordra til å delta 
i andre idrettar.   
 
Innhald i treningsarbeidet. 
Trenarane skal legge opp eit allsidig og variert treningsopplegg, og også opne for at utøvarane kan trene 
alternativt i andre greiner.  Anbefalt fordeling: 50% teknikk, 10% spel, 40% uthald og styrke. 
 
Alder Målvakt Teknikk forsvar Taktikk forsvar        Teknikk angrep Taktikk angrep 
10 år Utgangsstilling 

Plassering 
Rørsle 

Utgangsposisjon 
Sidelengs 
Støting 
Blokkering av skot 

Lære 5-0 
Spelar-motspelar 

Grunnleggande 
kast\mottaks-teknikk 
Bevegelse med ball 
Retningsendringar 
Grunnskot 
Hoppskot 
Linjeskot 
Grunnleggande 
fallteknikk 

Grunnoppstilling 
Spele med 
djupne/bredde 
Spel mot 5-0 

Ferdigheit Fokuspunkt 

Spelforståing Det skal øvast på grunnleggande ballbehandling og rørsle på bana, inkludert skritt og 
stuss.  Spelarane skal få nødvendig opplæring i regelkunnskap, slik at dei forstår alle 
dommaravgjerder i si årsklasse.  Spelarane skal få prøve seg i forskjellige 
spelarposisjonar på trening og i kamp.  
 

Unngå skader Allsidig trening og stor variasjon i øvingar.  Obligatorisk uttøying etter trening. 
Oppfordre spelarane til å delta i andre aktivitetar.  

Trivsel og ferdigheit Leikeprega aktivitet som tek sikte på rørsletrening, utvikling av koordineringsevne og 
smidigheit.  Gjennom denne aktiviteten skal ein samtidig oppnå auka uthald og styrke. 
NHF sitt Teknikkmerke:  Målsetjing at 70% greier bronse, og at 30% greier sølv. 

Samhald og 
lagkjensle 

Det vert lagt vekt på sosial trening for å oppnå gjensidig respekt for kvarandre. 
Understrek viktigheita av lagspel. Vis at alle er like viktige for laget ved å variere 
startoppstilling.  Lær spelarane å akseptere medspelarane sine sterke og svake sider.  
Nye utøvarar skal takast imot på en positiv måte. 

Orden/oppførsel Legg vekt på å få spelarane til å møte til avtalt tid, og rett budde til trening og kamp. Vi 
krev at utøvaren varslar forfall til kamp og trening til trenar, eller oppmann i god tid. 

 
Kamptilbod  
10 åringane deltek i regionen sine aktivitetsserie. Dei kan i tillegg melde seg på cuper etter støtteapparatet 
sitt ynskje, og etter konferanse med foreldregruppa.  
 
Sosial aktivitet  
Forslag:  
Det oppfordres til å arrangere 2 hyggekveldar i løpet av sesongen.  Det bør haldast 2 foreldremøte i løpet av 
sesongen.  
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ÅRSKLASSENE 11-12 ÅR 
I denne aldersgruppa skal det framleis trenast allsidig og variert.  Det skal leggast vekt på at spelarane får 
prøve seg i forskjellige spelarposisjonar både på trening og i kamp. Grunnleggande ballbehandling skal 
prioriterast. 
 
Utøvarane skal ha høve til å ta fri frå handballtrening når det kolliderer med aktivitet dei har i andre greiner.  
Laget skal ein gong pr månad ha fellestrening med laget som er eit år eldre. Ansvar for planlegging og 
gjennomføring skal fordelast på trenarane. 
 
Innhald i treningsarbeidet 
 
Målvakt    Teknikk forsvar  Taktikk forsvar   Teknikk angrep Taktikk angrep 
 11år 
Utvikle innlært 
teknikk frå 8-10. 
Parade av stuss-skot 
Oppstart angrep 
Parade av høg 
ball/hofteskot  
7-meterskudd 

 
Utvikle innlært teknikk  
Blokkering av 
grunnskot/hoppskot 
Grunnteknikk -
skjerming/sperring 
Overtaking 

 
Utvikle 5-0 
Støtende forsvar 
Mann - mann 

 
Utvikle innlært teknikk  
Kast - mottak og skot 
Høgt og lavt grunnskot 
Hoppskot 
Straffekast -fall på brystet 
 
 

 
Utvikle innlært taktikk 
Fase 1-2-3 
Fase 4 - enkle 
kombinasjonar 2 spelarar 

 
12 år 
Utvikle innlært 
teknikk. 
Parade av stuss 
Utkast 
Reaksjonstrening 
Grunnstilling 
Forflytting 
Rørsle 
Laget kan no ha fast 
målvakt 

    
    
   Utvikle innlært teknikk. 
   Pressing/plasskifte 
   Snapping 
   Blokkering 

 
 
Utvikle innlært 
taktikk. 
5-1 forsvar med 
bevegeleg einar. 

 
 
Utvikle innlært teknikk 
Kryssløp for bakspelarar 
Kryssløp m. gjenlegging  
Finter v-h, h-v  
Bruk av linjespelar 
Sperring 
Innhopp med 
sats på begge bein 
Underarmsskot 
Rulling etter skot 
Hoppskot 
Ulike pasningsformer 
Pådrag og vidarespel 

 
 
Utvikle innlært taktikk 
Pådragsøvingar/ 
kryssløp med 
gjenlegging (13) 

 
Målsetting for treningsarbeidet.  
I denne årsgruppa skal det trenast allsidig og ein skal legge vekt på at spelarane får prøvd seg i dei 
forskjellige spelarposisjonane både på trening og i kamp.  For jenter og gutar 11-12 år vil det bli fokusert på 
grunnleggande ballbehandling samt enkle skot og enkel skotavslutning basert på samarbeid mellom fleire 
spelarar. 
Ferdigheit Fokuspunkt 

Spelforståing Treninga skal leggast opp slik at spelarane får prøve ut tekniske ferdigheiter i spelsituasjonar. 
Intensitet og tall på repetisjonar kan aukast ved dele opp i små grupper på redusert bane. 

Unngå skader Allsidig trening og stor variasjon i øvingar. Obligatorisk uttøying etter trening. 
Oppfordre spelarane til å delta i andre aktivitetar.  Prioriter kamparenaer med tregolv.  Bruk 
balansebrett og ulike øvingar for styrking av kne/ankel.  Sjå www.klokavskade.no 
Øve fallteknikk (helst med rettleiing frå spesiell ekspertise) 

Trivsel og 
ferdigheit 

Leikeprega aktivitet som tek sikte på rørsletrening, utvikling av koordineringsevne og smidigheit.  
Gjennom denne aktiviteten skal ein samtidig oppnå auka uthalding og styrke. 
NHF sitt teknikkmerke:  Målsetjing at alle skal greie sølvmerke, og at 20% skal greie gullmerke. 
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Samhald og 
lagkjensle 

Det skal leggjast vekt på sosial trening for å oppnå gjensidig respekt for kvarandre. Understrek 
viktigheita av lagspel. Vis at alle er like viktige for laget ved å variere startoppstilling.  Lær 
spelarane å akseptere medspelarane sine sterke og svake sider. Nye utøvarar skal takast imot 
på en positiv måte. 
Legg til rette for at spelarane kan møtast utan trenar/oppmann tilstades. 

Orden / oppførsel Legg vekt på å få spelarane til å møte til avtalt tid, og rett budde til trening og kamp. Vi krev at 
utøvaren varslar forfall til kamp og trening til trenar eller oppmann i god tid. 

 
Kamptilbod  
Årsklassa skal delta i den lokale områdeserien. Puljeinndeling skal fastsetjast i samråd med sportsleg leiar.  
Dei kan i tillegg melde seg på handballturneringar etter støtteapparatet sitt ynskje, og etter konferanse med 
foreldregruppa.  
 
Sosial aktivitet  
Forslag: 
I tillegg til trenings- og kampaktivitet bør spelarane ha regelmessige møter/sosiale samlingar. Desse 
arrangementa skal i utgangspunktet haldast med trenar og/eller oppmann tilstades. Ei samling i sesongen 
skal haldast saman med laget som er eit år yngre.  Hovudhensikta med desse møta er å spleise 
spelargruppa saman. Lagleiinga bør syte for at det vert halde hyggekveldar med spelarar, lagleiing og 
foreldre i løpet av sesongen.  Det bør avholdast minimum 2 foreldremøte i løpet av sesongen. 
 
Anbefalt litteratur: 
 NHF/RMN ’Håndballtrening tilpasset årsklassene 12 – 16 år’ 
 NHF/RMN ’Håndballtrening tilpasset årsklassene, Sesongplan for 12 – 13 år’ 
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Årsklasse 13 - 14 ÅR 
På dette alderstrinnet legg vi vekt på teknisk trening med ballbehandling og kasteteknikk i stort tempo og 
stor bevegelse. Alle utøvarane vert trena i spel på minst to posisjonar for å gi bredde og fleksibilitet i laget. Vi 
fokuserer på at utvikling av gruppetilhøyring  og samhald i laget, gir individuell sjølvkjensle og tryggleik som 
tener laget både i trening og konkurranse. 
 
Alle utøvarane skal ha minimum 4 vekers ferie i løpet av ein sesong. 
Trenar for handball-laget skal kontakte fotballtrenaren, evt andre trenarar spelarane har, i tida 01.05-01.08.  
Dette for å gi best mogleg fordeling av total treningstid for sine allsidige spelarar. 
 
Innhald i treningsarbeidet 
Alder Målvakt Teknikk forsvar Taktikk forsvar Teknikk angrep Taktikk angrep 
13 år Utvikle innlært teknikk 

Parade av stuss 
Utkast 
Taktisk vurdering av 
skotvanar hos 
spelarane 
Reaksjonstrening 
Kontroll på skot frå 
side og kant. 
Start av angrep 

Utvikle innlært 
teknikk 
Pressing/ 
plasskifte 
Trening av 
snapping 
Armparade av 
froskeskot 
Armparade av 
underarmsskot 

Utvikle innlært 
taktikk 
5-1 med 
bevegeleg einar 
Spel i undertal 

Utvikle innlært 
teknikk. Kryssløping. 
Kryssløping med 
gjenlegging. 
Finter v-h, h-v 
Sperring 
Innhopp/sats på 
begge bein 
Underarmsskot 
Rulling etter skot 

Utvikle innlært taktikk 
Pådragsøvingar/kryssløp 
med gjenlegging. 
Gjennomføring av 
hurtige angrep. Enkle 
løpsmønster og 
pasningsbaner for ein og 
to bølgjer i fase 2. 

14 år Utvikle innlært teknikk 
Vurdere riktig spelar i 
utkast 
Vurdere skotplassering 
etter tilløpet 
Opne luke og tette 
til/invitere-teknikk 

Utvikle innlært 
teknikk 
Parade av 
underarmsskot 
Parade av 
spesialskot 

Utvikle innlært 
taktikk 
Bevegelig 
markering av 
fleire spelarar 
Mann mot mann 
system 

Utvikle innlært teknikk 
Bakspelarar plasskifte 
Utbygging av 
kombinasjonsfinter 
Doble finter , v-h-v, h-
v-h 
Rulling motsatt etter 
skot frå kant 

Utvikle innlært taktikk 
Spill mot bevegelig 
markering av fleire 
spelarar 
Spill mot mann til mann 
system 
Spill mot 
spesialformasjonar 

 
Målsetjing for treningsarbeidet.  
Ferdigheit Fokuspunkt 

Spel Treninga vert lagt opp slik at spelarane stadig får prøve ut nye tekniske ferdigheiter i 
spelsituasjonar. Intensitet og tal på repetisjonar kan aukast ved å dele opp i små grupper på 
redusert bane. 

Pasningar og skot Spelarar skal beherske forskjellige pasningsformer (framover, sidevegs, direkte, stuss) i normalt 
tempo utan og med motstandarar som gir et avgrensa press (max 50%). Under trening på 
pasningar i grupper kan det brukast fleire ballar samtidig. Spelarane skal beherske normal 
utføring av grunnskot og hoppskot.  Det skal øvast på å perfeksjonere spesialskot (høgt, lavt, 
rett, vridd, stuss, skru) mot forskjellig forsvarspress, og etter forskjellige avlevering frå 
medspelarar (tidleg, sein, høg, lav, stuss). 

Finter Forskjellige former for finter skal trenast inn mot markør, eventuelt mot person som yter 
redusert motstand.  Dette kan vere høgre-venstre finte, piruett, hoppfinte etc. Denne øvinga bør 
finne stad på kvar trening i små eller store grupper. 

Unngå skader Allsidig trening og stor variasjon i øvingar. Obligatorisk uttøying etter trening. 
Oppfordre spelarane til å delta i andre aktivitetar.  Prioritere kamparenaer med tregolv.  Bruke 
balansebrett og ulike øvingar for styrking av kne/ankel. Sjå www.klokavskade.no 
Øve fallteknikk (helst med rettleiing frå spesiell ekspertise) 

Ferdigheit NHF sitt teknikkmerke:  Målsetjing at alle greier sølvmerke, og at 20% greier gullmerke. 
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Samhald og 
lagkjensle 

Sosial trening skal leggast vekt på for å oppnå gjensidig respekt for kvarandre. Understrek 
viktigheita av lagspel. Vis at alle er like viktige for laget ved å variere startoppstilling. Lær 
spelarane å akseptere medspelarane sine sterke og svake sider.  Nye utøvarar skal takast imot 
på ein positiv måte.  
Legg til rette for at spelarane kan møtast utan trener/oppmann tilstades. 

Orden/oppførsel Legg vekt på å få spelarane til å møte til avtalt tid, og rett budde til trening og kamp. Vi krev at 
utøvaren varslar forfall til kamp og trening til trenar eller oppmann i god tid. 

 
Kamptilbod  
Årsklassa deltek i den lokale områdeserien, og har ambisjonar om å kome til regionen sitt sluttspel. 
Treningsoppmøte kan her nyttast som grunnlag for differensiering av speletid i kamp. Dei kan i tillegg melde 
seg på handballturneringar etter støtteapparatet sitt ynskje, og etter konferanse med foreldregruppa.   
 
Sosial aktivitet  
Forslag:  
Spelarane bør ha månadlege møter, nokre med trenar/oppmann tilstades, nokre utan. Ein oppfordrast til å 
ha minimum 2 hyggekveldar med spelarar og lagleiing i løpet av sesongen. Eit av desse møta kan være 
felles med laget som er eit år yngre. Det bør haldast minimum 2 foreldremøte i løpet av sesongen. 
 
Anbefalt litteratur: 
 NHF/RMN ’Håndballtrening tilpasset årsklassene 12 – 16 år’ 
 NHF/RMN ’Håndballtrening tilpasset årsklassene, Sesongplan for 14 – 15 år’ 
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Årsklasse 15 - 16 år  
På dette alderstrinnet legg vi vekt på tekniske ferdigheiter og blikk for spelet (vurdering av moglegheiter) slik 
at utøvarane vel gode løysingar i ulike situasjonar. Ferdigheiter skal vidareutviklast individuelt i høve til 
utøvaren sitt nivå og speleposisjon. Alle utøvarane vert trena i spel på minst to posisjonar for å gi breidde og 
fleksibilitet i laget . 
 
Treningsmengde  
Treningsmengda aukar litt i forhold til tidlegare år, men det er no større rom for individuell tilpassing til 
utøvaren. Trenar for denne gruppa skal samarbeide med trenar frå skule og evt. andre trenarar spelarane 
har. Alle utøvarane skal ha minst 4 vekers ferie i løpet av ein sesong. 
 
Målsetjing for treningsarbeid. 
Ferdigheit Fokuspunkt 

Spel Utvikling av eit ferdigheitsregister med stor breidde, spenst og hurtigheit. Alle utespelarane 
skal beherske minst to spelarposisjonar (hovudposisjon og alternativ posisjon). Trenar skal 
i samarbeid med utøvarane finne fram til dei spelarposisjonane som gir den enkelte utøvar 
best mogeleg handballmessig utvikling.   

Unngå skader Basistrening skal prioriterast om sommaren, men med vedlikehald gjennom heile 
sesongen. Allsidig og variert fysisk trening; uthalding, styrke med eigen kropp som 
belastning, evt. medisinball og strikk, der det vert lagt vekt på skadeførebyggande trening 
mot mage, rygg og skulderparti. Også førebyggande korsbandstrening ved hjelp av 
balansebrett (sjå www.klokavskade.no ). Alltid organisert og grundig uttøying etter trening. 
Prioriter kamparenaer med tregolv. Sørg for at dei som deltek i fleire treningsgrupper/lag 
ikkje vert overbelasta. 
 

Effektiv trening Øktene er grundig planlagt. Utøvarane vert orienterte om innhaldet i komande  økter i 
forkant. 

Testing Gruppa skal introduserast for testar. Dette for å måle spenst, hurtigheit, uthalding og 
ballkontroll. Testane skal gi grunnlag for å justere laget og utøvarane sitt individuelle 
treningsopplegg, og skal vere ein spore til eigentrening.  

Samhald og 
lagkjensle 

Sterk lagkjensle gir sportsleg suksess. Treningssamling med overnatting før sesongstart er 
ein god start.  Bruk innføring i handballteori til å samle gruppa sosialt. Gå gjennom krav til 
ulike ferdigheiter for ulike spelarposisjonar og spelformasjonar. Jobb i grupper. Planlegg 
spelarmøte før/etter trening i god tid i førevegen slik at spelarane har tid og er budde.  
Legg til rette for at spelarane kan møtast utan trenar/oppmann tilstades. Arrangere ein 
kveld i sesongen med sosialt innhald saman med spelarane frå laget som er eit år yngre. 

Orden/oppførsel Legg vekt på å få spelarane til å møte til avtalt tid, og rett budde til trening og kamp. Vi krev 
at utøvaren varslar forfall til kamp og trening til trenar eller oppmann i god tid. 

 
Kamptilbod  
Årklassa deltek i den lokale serien, men har i tillegg ambisjon om å kvalifisere seg for regionserien eller 
bredde sluttspel. Puljeinndeling vert fastsett i samråd med sportsleg leiar. 
Laget kan delta i turneringar i løpet av sesongen. 
 
 


