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Innledning 
Formålet med sportslig rammeplan er å utstyre 
klubbens og lagenes ledelse med et verktøy som 
skal bidra til en enhetlig og helhetlig utvikling 
av håndballen i Asker – ”Slik spiller vi håndball 
i Asker”. 
 
Sportslig rammeplan bidrar til at Asker 
Håndball skal ha et tilstrekkelig høyt faglig nivå 
på trenere til at utøvere får de beste individuelle 
og lagsmessige utviklingsmulighetene. 
 
Sportslig rammeplan er en veiledning for 
trenerne til å sette ambisjons- og aktivitetsnivå. 
 
Sportslig rammeplan legger opp til at lagene 
skal bygge opp treningene langs tre 
dimensjoner: 
 
1. Treningsperioder 
2. Treningsprinsipper 
3. Treningsfrekvens 

 
Mye av treningen skjer i kamper. Spesielt i 
yngre årsklasser er kampene en viktig del av 
treningen. Alle spillergrupper i Asker Håndball 
bør ha minst et lag i nivå 1. Dette er viktig for å 
få til den utviklingen som er forutsatt med 
hensyn til både personlige og relasjonsmessige 
ferdigheter. 
 

Treningsperiodene 
 
Grunntreningsperiode og cup-sesong 
1. mai-20. august 
I denne perioden fokuseres det på utvikling av 
fysikk og klargjøre kroppen for ny og hardere 
trening i ny sesong. 
 
Tekniske øvelser fokuseres fremfor spill. 
 
Fokus legges gjerne på annerledes trening som 
for eksempel beach-håndball, team-building 
med mer. Cuper legges normalt også til denne 
delen av sesongen og det anbefales 1-2 cuper 
både før og etter sommeren. Et viktig mål er å 
øke motivasjonen for å igjen spille kamper til 
høsten. Å gi fri er ikke nødvendigvis beste 
motivasjon! 
 
Spillerne på lag til og med 12 år tar fri fra ca. 
20.6.-20.8., mens eldre bør ha fri fra ca. 1.7.-5.8. 
 
Spesialtreningsperiode 
1. august-15. september 
Laget forberedes teknisk og taktisk på nye 
spillsystemer. 
 
Individuelle ferdigheter som spillerne skal jobbe 
med særskilt gjennom sesongen introduseres og 
øves. 
 
Gjennomfør gjerne en treningssamling på en 
halv til en hel uke, samt en cup og 
treningskamper for å innøve nye elementer. 
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Konkurranseperiode  
15. september-20. desember 
Det skal jobbes strukturert og langsiktig med 
utviklingsmål (individuelle, relasjonsmessige og 
ekstremferdigheter). 
 
Samtidig vil det være naturlig å foreta 
justeringer etter lærdom fra kamper. 
 
Kampene brukes bevisst til å fokusere på 
momenter som er trent på. Spillerne skal se 
sammenheng mellom treners fokus på trening og 
i etterfølgende kamper. 
 
Grunntreningsperiode / oppkjøring 
20. desember-4. januar 
Vedlikehold av fysikk og finpussing av taktikk 
og teknikk. 
 
En mindre alvorlig ”jule-cup” og 
treningskamper bør gjennomføres. 
 
Konkurranseperiode 
4. januar-30. april 
Som høsten. Det forventes en vesentlig 
individuell og lagsmessig progresjon over året. 
 

 

Treningsprinsipper 
Treningsprinsippene skal baseres på fem 
grunnelementer: 
 
1. Fysikk, kondisjon og skadeforebygging 
2. Konkurranselæring og psykisk mestring 
3. Personlige tekniske basisferdigheter 
4. Relasjonsferdigheter 
5. Ekstremferdigheter 

Treningsprinsipp 1 
Fysikk, kondisjon og skadeforebygging 
 
Fysikk, kondisjon og skadeforebygging 
(ressurstrening) skal være et høyt prioritert 
treningselement i Asker Håndball. Dette 
innebærer blant annet at: 
 
• Trenere på alle nivåer må være skolerte i 

forhold til relevante øvelser og hensikten 
bak 

• Alle spillere skal kjenne og forstå hensikten 
bak øvelsene 

• Treninger skal planlegges for faste ukentlige 
økter, normalt i sammenheng med at de 
vanlige treningsøktene utvides i forkant og i 
etterkant av vanlig halltrening. En 
treningsøkt er derfor normalt samlet på 2-
2,5 time 

• Spillerne skal fra ung alder innarbeide sunne 
holdninger til ressurstrening. Ressurstrening 
skal prioriteres fra laveste årstrinn. Egen, 
adskilt fysikk- og kondisjonstrening 
introduseres fra og med 11 år. Foreldre skal 
kjenne til hva dette krever av utetøy og sko 

• Spillerne bør alltid ha med relevant 
treningsmateriell herunder utetøy, joggesko, 
balanseputer og strikk 

• Skadeforebyggende øvelser (spesielt ankler 
og knær) skal tas inn som fast del av 
oppvarmingsprogrammet til kamper 

• Styrke i treningsrom er ikke nødvendig og 
anbefales ikke før på junior-/seniornivå 
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Treningsprinsipp 2 
Konkurranselæring og psykisk mestring 
 
• Håndball er en konkurranseidrett. Vi trener 

for å bli bedre og spillerne sammenligner 
seg med hverandre. Det er naturlig at 
spillere gjennom et aktivt liv som 
håndballspiller opplever flere personlige og 
kollektive nedturer. I Asker ønsker vi å 
bidra til at våre spillere gjennom deltakelse i 
håndballen er bedre rustet til å møte 
konkurranse, også utenfor håndballbanen 

• Spillerne skal først og fremst lære at på et 
lag er ikke alle like, ei heller skal alle være 
like. Ikke alle kan bli like gode, men alle 
kan allikevel fylle en viktig rolle i lagets 
utvikling. Spillerne skal også lære at 
resultater ikke kommer tilfeldig, men 
gjennom systematisk læring og hardt arbeid. 
Treners holdninger og pedagogiske evner er 
viktige 

• For å få til dette vil trenerens oppgave med å 
innføre konkurranse på en måte som over tid 
utvikler selvtillit fremfor det motsatte være 
svært viktig. Treneren som ikke har 
modenhet i forhold til dette må støttes av 
andre i lagledelsen 

• Alle spillere skal få like muligheter til 
uvikling. Like muligheter til utvikling 
krever at alle spillere med lik 
treningsmotivasjon og holdninger til trening 
skal ha tilbud om utvikling ut fra eget 
ferdighetsnivå. I dette ligger at treninger kan 
differensieres allerede tidlig avhengig av 
ferdighetsnivå, men det skal være en balanse 
som bevarer miljøet i hele gruppa 

 

Treningsprinsipp 3 og 4 
Personlige tekniske basisferdigheter og 
Relasjonsferdigheter 
 
• Personlige tekniske basisferdigheter (PTB) 

og relasjonsferdigheter henger nært sammen 
• I alle årsklasser skal det trenes mye på kast 

og mottak i ulik avstand, ulik fart, og i 
kombinasjoner av mot- og med-bevegelser i 
forhold til ball og ”motspiller” 

• Trenere skoleres til å se sammenheng i 
øvelsene. En trening starter gjerne med 
PTB-øvelser, for så å gå over til del-øvelser 
(øvelser der relasjonsferdigheter innøves 
men ikke i fullt lag) og avsluttes med hel-
øvelser (mot et eller to mål). Øvelsene på en 
og samme trening bør dekke 
gjennomgående temaer 

• For å systematisere innlæringen hos både 
spillere og trenere deles håndballspillet i 
faser. Både spillere og trenere skal kjenne 
disse og hva som kjennetegner laget i 
relasjon til disse 

• I Asker håndball er vi ”alltid i angrep”, 
uansett fase. Formålet er å vinne ball og lage 
mål, uten at motstanderen lager mål. Ethvert 
angrep starter i returløpet eller i etablert 
forsvar 

 
Fase 1:  Startfasen etter å ha erobret ball 
Fase 2:  Fremoverspillet, rush 
Fase 3:  Ankomstfasen (1. og 2. bølge) 
Fase 4:  Etablert angrep 
Fase 5: Returfasen / gjenvinne ball 
Fase 6: Spill rundt eget målfelt (vinne ball) 
 
I Asker Håndball er vi ”alltid i angrep”; vi skal 
vinne ball i fase 5 og 6, gjøre ting riktig i fase 1, 
for deretter å score mål i fase 2-4.  
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Treningsprinsipp 5 
Ekstremferdigheter 
Innledning 
Ekstremferdigheter innøves generelt gjennom 
individuelle øvelser og relasjonsøvelser, men 
dreier seg først og fremst om hvilke formasjoner 
og individuelle systemer vi særskilt motiverer, 
både når vi spiller på trening, når vi snakker om 
hvordan vi skal spille, og kanskje aller mest når 
vi veileder spillerne under kamp. 
  
Det meste av fokus i kamper skal være på disse 
ferdighetene. Uansett om enkeltsituasjoner 
tilsier at laget hadde vært bedre tjent med en 
annen avgjørelse. Ekstremferdigheter skal 
motiveres systematisk og over tid fra og med 
første spilleår til de er seniorer. 
 

Ekstremferdigheter - Oversikt 
 
1. Hurtighet og stort press i ankomstfasen 
2. Individuell, variert gjennombruddshissighet 
3. Uforutsigbart, tett og fysisk sterkt forsvar. 

Ekstrem fokus på ballgjenvinning 
(individuelt og taktisk) 

4. Variert, kreativt angrepspill med mange 
avslutningsmuligheter 

5. Målvakter med god spilleforståelse 
6. Flere spillere behersker to spilleplasser på 

høyt nivå (herunder kunne fra begge 
plassene avslutte og score mål på de beste 
målvaktene i sin klasse) 

 
Ekstremferdigheter 1 
Hurtighet og stort press i ankomstfasen 
 
• Absolutt alle lagets spillere skal være med i 

ethvert angrep, også rush. Enten bryter vi 
igjennom på rush eller i 2. bølge 

• Vi holder presset mot forsvaret så lenge 
dette er i ubalanse, men har evne til å 
”stoppe” presset og etablere et fase 4 angrep 
om nødvendig. Denne taktiske vurderingen 
kan ikke forventes utviklet før fra og med 
14 år  

• Hurtig start fra egen sone skal stresses 
særlig. Rushballer skal sendes direkte fra 
målvakter fra og med 14 år. Dersom 
rushende spiller ikke er ledig, skal 2. bølge 
sette særskilt hurtig press mens kant og linje 
skaper bredde og rom 

• Flere ankomstsystemer skal innøves, senest 
fra og med 13 år. Avtaler skal gjøres tidlig 
allerede i fase 6 
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Ekstremferdigheter 2 
Individuell, variert gjennombruddshissighet 
 
• Våre spillere skal være en kontinuerlig 

trussel mot motstanderens forsvar. Først 
gjennom hurtig ankomst, deretter om 
nødvendig også i et etablert angrep. 
Kontinuerlig trussel gjennom å kunne flere 
finter, finte i dobbel serie, og individuelt 
kunne variere avslutningsteknikker vil skape 
rom. Forutsatt at spillere er øvet fra ung 
alder i å se valg, vil dette være den beste 
kombinasjon: Konstante press skaper 
usikkerhet i forsvaret, dette igjen kombinert 
med hurtig ballveksling og mye bevegelse 
gjør at det skapes rom før eller siden for 
gjennombrudd, innspill til linje, oppspill av 
kant, oppspill av annen bakspiller eller 
skudd 

• Dette skal innøves fra yngste nivåer og 
oppover: Først ved å fokusere på individuell 
vilje til å gå mot mål, deretter ved å 
introdusere trekk med flere valg fra og med 
11-års alderen, til slutt å fokusere på at 
spillere må beherske teknisk og taktisk ulike 
angrepsteknikker og kunne foreta valg i 
høyt tempo fra og med 14 års alderen 

• En enkel regel skal innføres fra første 
konkurranseklasse og gjentas i alle år: 
”Møter du én spiller skal du gå rundt (finte), 
møter du to spillere skal ballen fortest mulig 
videre (overtall), og møter du ingen spillere 
(forsvarer står på 6-7 meter) skal du skyte 
eller bryte igjennom.”  

 

Ekstremferdigheter 3 
Uforutsigbart, tett og fysisk sterkt forsvar 
 
• Ekstrem fokus på ballgjenvinning 

(individuelt og taktisk) 
• Vi starter ethvert angrep i vårt eget forsvar. 

Derfor er vi opptatt av å kunne variere 
forsvarsspillet kollektivt under et og samme 
angrep. Fokus skal være på vinne ballen 
”rent” gjennom at motstanderen ledes til å 
gjøre feil. Sportslig plan gjenspeiler denne 
fokus gjennom å sette mål om utvikling av 
ulike forsvarsformasjoner allerede fra ung 
alder, og spesielt offensivt og uforutsigbart 
forsvar 

• Vi fokuserer også mye på fysisk trening, og 
Askers spillere skal fremstå som sterke 
spillere som takler både rent og lovlig 
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Ekstremferdigheter 4 
Variert, kreativt angrepspill med mange 
avslutningsmuligheter 
 
• Rask og kreativ ballføring og bevegelse i 

fase 1-4 (overlapp, krysninger, 4-6 ulike 
hovedtrekk, opprulling og linjespill) 

• Allerede fra de yngste nivåene fokuserer vår 
sportslige plan på å utvikle 
relasjonsferdigheter. Fokus på å utvikle 
trekk fra ung alder skal ikke være på 
bekostning av det individuelle, men hele 
tiden være med hensikt å øke spillets 
muligheter 

• Trenerne skal fokusere på å hele tiden gi 
inspirasjon til å forstå alle valgmuligheter 
under spill, og treninger bør stoppes ofte i 
spillsituasjon. Bruk av video bør også 
brukes. Trekkene skal medvirke til at 
spillerne utvikler sitt blikk 

• Det skal jobbes med trekk allerede fra 11 år, 
og progresjonen økes etter hvert som 
individuelt blikk og modenhet for å kunne ta 
valg utvikles. Derfor skal dette fokuseres i 
alle årsklasser, og trekkene trenger ikke 
være ”enkle” fra første stund, men treneren 
må være tålmodig mht. hvilke valg spillerne 
klarer å se underveis. Behovet for coaching 
og tilbakemeldinger ”midt i situasjonen” er 
derfor svært viktig og vedvarer helt opp til 
seniorklassen 

 

Ekstremferdigheter 5 
Målvakter med god spilleforståelse 
 
Målvaktene deltar i vanlige spilløvelser helt 
frem til voksen alder. Målvakter skal også spille 
ute til og med 13 år. 
 
Målvaktene skal være aktiv del av vårt taktiske 
spill 
• Fokus på å få hurtig kontroll på ball og sette 

spillet raskt i gang. Trekkes med som første 
angriper 

• Gir direkte pasninger. Ser valgmuligheter 
• Aktivt ute på banen 
• Taktisk bevegelse en-mot-en. Tvinge 

spillere til å skyte der man ønsker 
• Taktisk plassering i samarbeid med 

forsvaret. Styre forsvaret 
 
 
Ekstremferdigheter 6  
Flere spillere skal beherske to spilleplasser 
på høyt nivå 
 
Spillere skal kunne avslutte og score mål på 
gode målvakter fra flere spillerposisjoner. 
 
Vårt spill forutsetter stor bevegelighet i fase 2-4, 
gjennombruddshissighet og uforutsigbarhet. 
Dette fordrer at spillet ikke svekkes av at en 
spiller blir stående i en uvant situasjon – Spillere 
må beherske flere spilleplasser. 
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Særskilt om målvaktstreninger i Asker 
 
Inntil 12 år er det ingen spesialmålvakter. Fra og 
med 12 år kan de være faste. 
 
Man bør ha to målvakter på et lag som skal 
jobbe med å motivere og veilede hverandre. 
Dette skjerper og inspirerer. Målvaktene bør dog 
uansett lære å jobbe med seg selv. Mye kan 
gjøres ved å jobbe med egne erfaringer. Tenke 
igjennom ”hva gjorde jeg riktig”, ”hva gjorde 
jeg galt”. 
 
Trener observer målvakt på treningen og gir 
tilbakemeldinger. Fokuser på 1-2 ting ad gangen 
i en lengre periode. 
 
Målvaktene skal ha mange skudd på seg på hver 
trening. Bør ha ekstra fokus på egne 
tematreninger hvor 8-12 spillere deltar for 
skudd. 
 
Særskilt og tidlig fokus på kantskudd. Fokus på 
å følge skuddet rundt ved innhopp, gå ut, søke 
arm og gjøre utfall. 
 
Fokus på å få ballen ned i målgården ved 
redning. 
 
Fokus på hurtig igangsettelse av spillet. 
 
Innlære riktig basisbevegelser fra og med 11-12 
år: Grunnstilling (balanse, hender opp og frem, 
frempå med bøyde knær), bevegelse rundt mål, 
utfall mot ball, ben-arm-parade. Fokuser på å 
ikke løfte det ene benet ved stussballer, men 
komme bak ballen. 
 

Tidlig innlæring av taktiske bevegelser allerede 
fra 12-13 år: Åpne, lukke og tette, invitere, 
parade, utløp og utfall. 
  
Motiveres fra og med 13 år til å trene styrke i 
skulder, albueledd og håndledd (egentrening). 
 
Målvakter deltar på alle fysiske aktiviteter på lik 
linje med utespillerne. Deltar også på tekniske 
øvelser for øvrig så lenge de ikke selv er i spill 
som målvakt på treningene. Kast og mottak øves 
mye, på lik linje med øvrige spillere. 
 
Kondisjon, hurtighet, bevegelighet, balanse, 
styrke (ben, mage, rygg, skuldre, armer), spenst, 
stabilitet (ankler, knær, hofter, skuldre) er minst 
like viktig for målvakt som utespiller.  
 
 

Treningsfrekvens 
Alder Antall 

pr uke 
Lengde på økt 

7-8 år 1 1,5 timer 
9-10 år 1 1,5 timer 

11-13 år 2 2-2,5 timer (1,5 time i hall 
+ styrke + kondisjon) 

14-16 år +3 2-2,5 timer (1,5 time i hall 
+ styrke + kondisjon) 

+17 år +4 3 x 1,5-2 timer i hall + 
egentrening 1-3 ganger 

 
 
 


