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Innledning 
Rammeplanen bygger på strategien for Asker 
Skiklubb Håndball (Asker Håndball) vedtatt av 
styret november 2006, og er ment å være et 
arbeidsverktøy: 
• Et arbeidsverktøy for lagledelsen i de 

enkelte lagene for å organisere og legge opp 
en god plan for laget 

• Et arbeidsverktøy for styret til å formidle 
dets forventninger til lagene 

• For å hjelpe lagledelsen utarbeider styret 
maler for blant annet sportslig rammeplan 
og årsevaluering. Det er meningen at dette 
er til veiledning, og verktøy lagledelsen skal 
jobbe aktivt med å bruke i sin organisering 
og planlegging av lagets aktiviteter  

• Lagledelsen består av oppmannen, 
foreldrerepresentanten og hovedtrener i 
fellesskap. For eldre lag (fra og med 18 år) 
bør det også utnevnes en spillerrepresentant 
som en del av lagledelsen. Oppmannen er 
lagets øverste leder og dennes ansvar for å 
organisere og lede laget er beskrevet i 
oppmannsinstruksen 

 
Sportlig ledelse, ved satsningsansvarlig og 
sportlig leder, er eier av rammeplanen og 
oppdaterer denne etter behov. 
 
Planen er utarbeidet og oppdateres i samarbeid 
med junior- og seniortrenerne i klubben, men 
alle med hjertet i Asker Håndball oppfordres til 
å komme med løpende innspill som kan 
videreutvikle rammeplanen. Planen er et 
”levende” dokument.  
 
 

Vesentlige endringer forankres i trenergruppen 
og eventuelt oppmannsgruppen, styre og 
årsmøtet avhengig av endringens karakter. 
 
Styret informeres løpende om alle 
oppdateringer. 
 
Sportslig plans opprinnelse er vedtatt av styret. 
 
Rammeplanen er bygget etter følgende struktur: 
 
Sportslig rammeplan – Del I 
• Innledning 
• Grunnleggende forutsetning om 

profesjonalitet 
 
Sportslig rammeplan – Del II 
• Innledning 
• Treningsperioder 
• Treningsprinsipper 
 
Sportslig rammeplan – Del III 
• Aldersbestemte målsetninger 
 
 
Styret ønsker alle lagene lykke til med arbeidet å 
implementere rammeplanen, og at rammeplanen 
kan bidra til å utvikle klubben mot våre mål 
innenfor så vel elite- som breddesatsningen. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Asker, 8. januar 2008 
 
Styret i Asker Skiklubb – Håndball 
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Fem grunnleggende prinsipper om 
profesjonalitet 
 
Strategien til Asker Skiklubb Håndball har satt 
følgende overordnede mål 
Asker Skiklubb Håndball skal: 
 
1. Ha fokus på utbredelse, faglig utvikling og 

markedsføring av håndball 
2. Ha både et sosialt og et sportslig siktemål på 

alle alderstrinn 
3. Organisere på en profesjonell og 

kostnadseffektiv måte 
4. Utvikle trenere, dommere og ledere i 

klubben 
5. Fra og med 15 år skal klubben tilby både 

satsning og breddehåndball 
6. Guttehåndballen skal ha spesiell prioritet 
 
 
Av dette avledes et grunnleggende prinsipp om 
profesjonalitet i måten vi både driver og utvikler 
klubben og lagene sportslig: 
 
1. Vi er strukturerte og målbevisste i vårt 

arbeide mot en planlagt utvikling 
2. Vi utvikler trenere etter en langsiktig plan 
3. Vi involverer spillere og foreldre slik at 

disse vet hva som forventes 
4. Vi opptrer ovenfor våre spillere på en måte 

som gir den enkelte spiller en varig positiv 
opplevelse av tiden i Asker Håndball 

5. Vi opptrer på en måte som fremmer 
håndballens interesse og gir andre lag en 
varig positiv opplevelse av å møte Asker 
Håndball 

Profesjonalitet 1 – Vi er strukturerte og 
målbevisste i vårt arbeide mot en 
planlagt utvikling 
 
Alle lagene, uansett aldersklasse, bør organisere 
lagets ressurser, og planlegge og gjennomføre 
laget aktiviteter på en strukturert og målbevisst 
måte. Dette innebærer blant annet at: 
1. Lagets ledelse utarbeider en sportlig 

rammeplan for laget før sesongstart hvor 
mål, delmål, cuper, spilleroversikter, lag, 
antall treninger og øvrige aktiviteter 
planlegges 

2. Trenerne utarbeider og følger treningsplaner 
med utviklingsmål (periodiske delmål) 
normalt inndelt i 2-4 ukers perioder 

3. Det gjennomføres planleggingsmøter og 
evalueringsmøter, både i lagledelsen, 
spillergruppen (normalt fra 13 år) og 
foreldregruppen. Viktige diskusjoner tas i 
riktig fora, og beslutninger aksepteres. 
Foreldremøter er viktigst for forankring av 
beslutninger 

4. Lagets oppgaver organiseres med en klar 
ansvarsstruktur hvor oppgaver fordeles på 
flest mulig, både for å skape engasjement og 
for å fordele arbeidsbelastningen 
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Profesjonalitet 2 – Vi utvikler trenere 
etter en langsiktig plan 
 
1. Å utvikle trenere er en av klubbens høyeste 

prioriteringer 
2. Trenerne inngår kontrakter som gir 

veiledning og forventningsavklaring 
3. Vi ønsker at trenere skal ha et langsiktig 

perspektiv i klubben 
4. Vi ønsker å utdanne topptrenere i Asker til 

inspirasjon for øvrige trenere (trener III og 
IV) 

5. Vi ønsker å utvikle et bredt lag av trenere 
med høy grunnkompetanse (trener I og II) 

 

Profesjonalitet 3a – Vi involverer spillere 
slik at disse vet hva som forventes 
 
1. Håndball er en lagidrett. Holdningsskapende 

arbeid prioriteres. På kamp og på trening 
yter spillere alltid sitt beste. Spillere i Asker 
Håndball kommer for å trene, ikke for å bli 
trent 

2. Spillere har lov til å utebli fra kamper og 
trening, men frafall skal varsles tidligst 
mulig til trener. Hyppig treningsfravær uten 
varsel tas opp. Kampfravær uten varsel og 
grunn skal medføre kampkarantene; vi har 
mange spillere i Asker som ønsker mer 
spilletid 

3. Trenerne er tett på spillerne og inspirerer 
slik at alle spillere vet hva de skal jobbe 
med 

4. Fra og med 13 år skal spillerne ha 
individuelle mål, og det gjennomføres 
spillersamtaler. Mål skal alltid være 
utviklingsorientert, fremfor 
prestasjonsfokusert 

5. Fra og med 13 år involveres spillerne mer 
direkte i lagets utvikling: Det gjennomføres 
planleggings-, evaluerings- og temamøter 
med spillergruppen. Laget er samstemte ifht 
sunne treningsvaner, behov for søvn, 
holdning til fest, røyk og alkohol, og sunne 
matvaner 

6. Egentrening er en del av treningen fra og 
med 14 år 
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Profesjonalitet 3b – Vi involverer foreldre 
slik at disse vet hva som forventes 
 
1. Foreldremøter er for lag inntil 18 år 

lagledelsens øverste rådgivende organ  
2. I Asker ønsker vi bredt foreldreengasjement 

gjennom å være til stede; til stede på 
trening, kamper, cuper, foreldremøter og i 
mailkorrespondanse / evt. lagets web-sider 

3. Det er gjennom ledelsen innspill gis, og det 
er gjennom foreldremøte de beslutninger 
som gir lagledelsen føringer og 
handlingsrom tas. Omkamper utenfor disse 
beslutningsarenaene er ikke forenelig med 
sunn organisasjonskultur 

4. Foreldre er kjent med lagledelsens og 
klubben holdning til og hensikten bak regler 
ifht søvn, fest, røyk, alkohol, og sunne 
matvaner 

5. Trener tar sportslige beslutninger. Trener 
forankrer beslutninger som kan påberope 
fleres interesse i ledergruppen, og eventuelt 
i foreldremøte dersom det gjelder gruppen 
som helhet 

 
Vi er 100 % avhengig av positivt engasjerte 
foreldre. Alle lag vil oppleve perioder hvor 
kommentarer om spilleropplegg, andres 
ferdigheter osv. lett kan falle bevisst eller 
ubevisst fra foreldre og spiller – både under 
kamp og i andre anledninger. Lagene består av 
50-100 foreldre og barn som kan ha mange 
behov og meninger, og sterke, høylytte 
meninger kan ødelegge mye. I Asker skal vi 
bygge en kultur der det er det positive som skal 
få gro i foreldre-, spiller- og ledergruppen. En 
kultur hvor det oppfordres til og er positivt at 
det gis innspill, og hvor eventuelle uenigheter er 
konstruktivt og ikke destruktivt. Det er foreldres 
plikt og rett til å ta opp problemstillinger relatert 
til eget barn, men det tolereres ikke at andre 
barn settes opp mot egne. Det samme gjelder i 
forhold til andre lag i klubben. Kommentarer i 
plenum eller rundt kjøkkenbordet om andre lag 
og andre barns ferdigheter, spilletider med mer 
vil fort kunne skape en negativ kultur, og er ikke 
forenlig med en sunn organisasjonskultur. 
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Profesjonalitet 4 – Vi opptrer ovenfor 
våre spillere på en måte som gir den 
enkelte spiller en varig positiv 
opplevelse 
 
1. Askers spillergruppe, foreldregruppe og 

lagledelse opptrer på en måte som gir 
positive opplevelser for spillere, foreldre og 
trenere i eget lag og andre lag i klubben 

2. Ærlighet, respekt, humør og rettferdighet 
skal prege vårt arbeide på alle plan 

3. Vi spiller morsom, teknisk og attraktiv 
håndball. Lagspill, konkurranseglede, 
lekelyst og fair play er viktige grunnverdier. 
Trenerne tilstreber kontinuerlig progresjon, 
vi lærer aldri spillerne skitne triks, vi 
utvikler alle spillere og legger ikke spillet 
opp rundt enkeltspillere 

4. Vi gir hverandre konstruktive 
tilbakemeldinger – dvs. tilbakemeldinger 
spilleren kan jobbe med. ”Sikre pasninger” 
er ikke en konstruktiv tilbakemelding 

5. Asker oppleves som en sammensveiset 
klubb, der alle gruppene er opptatt av 
hverandres beste og spillerne kjenner 
hverandre på tvers av alderstrinnene 

6. Man kan diskutere utfordringer ifht. eget lag 
og foreldre kan tilsvarende diskutere ifht 
egne spillere, men vi diskuterer aldri egne 
frustrasjoner opp mot andre lag i klubben 
eller andre spillere i laget 

 

Profesjonalitet 5 - Vi opptrer på en måte 
som fremmer håndballens interesse og 
gir andre lag en varig positiv opplevelse 
 
1. I møte med andre lag opptrer spillere, 

foreldre og lagledelse på en måte som gir 
positive opplevelser for motstandernes 
spillere, foreldre og trenere, samt dommere, 
sekretariat og andre involverte 

2. Vi deler gjerne erfaringer med andre, også 
motstandere. Vi oppleves å være opptatt av 
andre lag og viser ikke skadefryd 

3. I Asker ønsker vi å gjøre våre motstandere 
gode for å igjen bli enda bedre selv 

4. Vi oppleves som strukturerte, profesjonelle 
og sportslige. Vi kan regler, vi har 
engasjerte ledere, vi møter opp i god tid, vi 
varmer opp, vi har like drakter, vi hilser, vi 
takker for kampen, vi kommuniserer 
objektivt og saklig med motstanderen – 
uansett resultat 


