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Til lagledere gutter 13, 14 og 15 

Til lagledere jenter 13, 14 og 15 

Innledning og bakgrunn 

Deres lag nærmer seg nå en årsklasse hvor det er 
behov for å differensiere tilbudet, og det vil 
være viktig at dere i denne forbindelse begynner 
å forberede dere allerede nå. Formålet er å 
ivareta både spillere som vil spille bredde og 
spillere som vil satse, og at alle disse gis et 
likeverdig tilbud, samt at håndballspillere ikke 
faller i fra. 
 
Vi ber om at dere setter dere godt forut 
(januar/februar) for ny sesong sammen i et møte 
for hhv. gutter og jenter, og at det er det eldste 
laget som har ansvaret for å koordinere dette, og 
som også koordinerer mot sportslig utvalg. 
 
Det er viktig å presisere, noe som også kommer 
tydelig frem av håndballgruppas strategi vedtatt 
på årsmøtet i 2010, at det skal meldes opp lag i 
nivå 1 i alle årsklasser. Kun særdeles spesielle 
grunner skal kunne tilsi at det kun meldes opp 
nivå 2 – og i så tilfelle har vi en utfordring som 
må drøftes med sportslig utvalg. Vi ønsker ikke 
med samarbeidsmodellen at en årsklasse tappes / 
nedjusteres med hensyn til ambisjoner. 
Samarbeidsmodellen er til for å utvikle spillere 
gjennom å sikre bredt treningsmiljø og 
muligheter for de beste til å spille på høyere 
nivå, men ikke for å redusere eksisterende 
årsklasser. 

 

 

Noen prinsipper for samarbeid 
mellom årsklasser i klubben 

1. Asker SK Håndball ønsker at det fra og 
med 15 år etableres et satsningslag og 
breddelag der det er grunnlag for dette.  
 

2. Vår satsningsstrategi innebærer at fra og 
med 15 år skal spillere fremdeles tilhøre 
sin egen årsklasse, men spillere fra to og 
to årsklasser skal ses under ett og gis 
mulighet på like vilkår til å spille på 
satsningsserien, som vil være 
Bringserien og Sparserien. 

 
 

3. Dette innebærer at 15- og 16-åringer 
sammen utgjør satsningslaget for 
Bringserien. 
 

4. Dette innebærer at 17- og 18-åringer 
sammen utgjør satsningslaget for 
Sparserien. Vi ønsker også at de aller 
beste 16-åringene skal inngå i en Spar-
satsning, men at disse normalt skal 
prioritere Bringserien så lenge det er 
grunnlag for et godt Bringserielag. 
Dersom Bringserielaget derimot 
”bæres” av denne ene personen, er det 
normalt ikke et slikt grunnlag.  

 
 

5. I spesielle tilfeller, hvor en spiller 
tilhører første 10-eren på Sparlaget, og 
samtidig ikke er eldre enn 16 år, vil 
spilleren kunne flyttes permanent til 
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Sparlaget. Det samme prinsippet gjelder 
mellom 18 og senior. Dette forutsetter at 
Sparlaget er et Sparlag godt nok til å 
kjempe på øvre halvdel av tabellen. 
 

6. Da spillere skal spille sammen i to-og-to 
årsklasser fra og med 15 år, ønsker vi at 
lagene påstarter treningssamarbeid 1-2 x 
i uka, og gjerne melder opp et felles lag 
i øverste årsklasse allerede året forut for 
dette, dvs. at 14 årslaget og 15 årslaget 
påstarter samarbeidet på en slik måte. 

 
 

7. Fra og med 16 år skal gruppen deles i to 
grupper som trenes hver for seg som 
”Satsningsgruppe” og ”Breddegruppe”. 
Hele gruppen skal dog ha felles 
overordnet oppmann (som også er 
Satsningsgruppas oppmann) og trenerne 
skal samarbeide slik at spillerflyt 
mellom bredde og satsning gjøres enkel 
både ad hoc ved behov fra kamp til 
kamp og permanent, begge veier. 
 

8. Dersom gruppa tilsier dette, så er det 
også ønskelig at denne delingen skjer 
allerede på 15 år, men aldri før! 

 
 

9. Inndeling i satsning og bredde skal ikke 
gjøres basert på ferdigheter, men basert 
på treningsiver, holdninger og innsats. 
Bredde trener 2 ganger i uka, mens 
satsning trener 4+ ganger i uka. Det kan 
da være at en spiller velger bredde 
fremfor satsning, selv om denne er blant 
de aller, aller beste. Dette er positivt og 
skal motiveres!! 

10. Det er et overordnet mål i tillegg til 
sportslige mål for satsningsgruppa at 
alle spillere skal synes det er gøy å 
spille håndball og vil fortsette med dette 
også etter at de er blitt senior. Det er 
derfor en konsekvens av dette at 
breddegruppa skal ha som overordnet 
mål å vokse gjennom hele perioden. 
Dette fordi denne skal fange opp 
satsningsspillere som vil trappe ned, og 
tidligere spillere i nærmiljøet eller egen 
klubb som har gitt seg på et tidligere 
stadium, men som får lyst til å begynne 
igjen. Asker vil også sørge for å ha et 
seniortilbud til disse spillerne, når de 
ferdige i juniorklassen. 

  

Avsluttende kommentarer  

Sportslig leder yngre vil begge være deres 
kontaktpersoner for etableringen av 
samarbeidet, og vi oppfordrer til å benytte disse 
aktivt i dialogen før og underveis slik at deres 
løsning blir mest mulig i tråd med klubbens 
strategi. 

 
 

 


