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Treningsprinsipp 1: 

Fysikk, kondisjon og 
skadeforebygging 
Forutsetninger: 
• Den kanskje aller viktigste perioden for å 

legge til rette for gode fysiske 
forutsetninger, samt for å innarbeide sunne 
holdninger til ressurstrening 

• I løpet av perioden blir barna ungdom og 
oppnår en svært god fysikk. Vi forventer 
sterk progresjon hvert ½ år, og samlet sett 
meget stor grad av progresjon fra 11-13 år 

 
Mål: 
• Lange joggeturer – Kondisjonsoppbygging 

og kondisjonsvedlikehold. Progresjon hvert 
½ år; 2-7 km ifht. løpslengde før stopp 

• En 13 åring i Asker klarer 3x20 
armhevninger (på tær, aldri på knær), 5x 45-
graders hamstringsøvelse med retur, og 
spensthopp, ryggøvelser, mageøvelser i 
intervall 20/10 over 3 minutter 

• Riktig kastteknikk ved hofte/mage/rygg skal 
læres (skadeforebygging) 

• Fast oppvarmingsprogram introduseres 
(ankler, knær, hofter, armer/skuldre og 
fingrer) 

• Balansepute blir en fast del av treningene 
 

Øvelser: 
• Treningene (to dager i uka) utvides med opp 

mot 45 minutter hver (en dag kondisjon, en 
dag styrke og skadeforebygging). En voksen 
gjør alle øvelsene sammen med barna og 
”går foran”. Balansepute skal brukes ca. 10 
minutter per trening - Varier øvelsene 

• Søk variasjon i øvelsene. Søk strukturert 
progresjon for hele gruppen ½ årlig. Utfør 
øvelsene i stor grad i fellesskap eller i 
grupper 

• Øvelsene skal utføres korrekt med heller 
færre repetisjoner. For eksempel skal ikke 
armhevninger tas på knær 

• Mye sideskyv med knær over tær øvelser, 
samt lande på to ben. Kontinuerlig fokus på 
dette også under spilløvelser. Introduser 
stabiliseringsøvelser (ankler, knær, hofter, 
skuldre) og fallteknikk. Knær over tær, og 
lande på to ben skal også fokuseres under 
spill 

• Barna skal motiveres til å se egen utvikling 
som største motivasjonsfaktor, og i mindre 
grad sammenligne seg med de andre. Dog 
skal det ikke skjules at noen er bedre. 
Mestringsfølelse skal fremmes og de som 
klarer en øvelse godt kan benyttes til visning 

• Vær særskilt opptatt av å gi barna 
tilbakemelding på fremgang. Skryt gjerne i 
plenum over ”beste fremgang”, og aller 
helst av spillere som ikke har høyeste 
prestasjoner 
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Treningsprinsipp 2: 

Konkurranselæring og psykisk 
mestring 
 
Forutsetninger: 
• Nygjerrig og motivert ved læring 
• Frykter oftere konkurranse 
• Spillerne begynner å se konsekvensen av 

individuelle forskjeller seg i mellom 
 
Fokusområder: 
• Spillerne skal læres til å akseptere og 

respektere hverandre. Vi er ekstra 
oppmerksomme på og aksepterer ingen 
negative kommentarer verken utenfor eller 
på banen 

• Vi snakker mye med spillerne om at noen er 
flinke til enkelte ting, mens andre er flinke 
til andre ting. Introduser gjerne andre 
elementer i treningene (dans, balanseøvelser 
mv) som underbygger dette 

• Vi introduserer ikke 1. og 2. lag før i 12-års 
alderen, og da skal uttaket først og fremst 
være basert på objektive kriterier - de som 
har spilt lengst utgjør 1. laget. Ekstra gode 
grupper kan vurderes å meldes opp i 
årsklassen over, men spillerne deles ikke i 
egen årsklasse 

• 1. og 2. lag hvor uttaket baseres på 
ferdigheter introduseres normalt ikke før 13 
år 

• I 13 års alderen kan spillergruppen 
motiveres til å være stolte av hverandre – At 
noen er flinke. Det er lov å være god! Vi 
skal sikre at alle vet hva de er flinke til – 
Noen kan være flinke til ”å arbeide med seg 
selv”, noen er flinke til å finte, osv. Fokuser 
alltid på oppgaver, ikke det generelle. Alle 

skal ha utviklingsmål, også de mest 
håndballflinke 

• Alle kan ikke være like gode, men blir alle 
litt bedre blir også laget bedre. Slik sett er 
alle like viktige for lagets utvikling 

• I cuper kan vi for de beste lagene 
introdusere i 13 års alderen ulik spilletid fra 
kamp til kamp, spesielt i sluttspill. Da skal 
dette kommuniseres godt i forkant, og 
hensyntas i andre kamper. Total spilletid 
skal oppleves positivt. Et lag er aldri bedre 
enn det man oppnår gjennom en slik 
rullering 

 

Treningsprinsipp 3: 

Personlige tekniske basis-
ferdigheter 
 
Forutsetninger: 
• Håndballmodenhet er som regel svært ulik. 

Jenter begynner å jevnes mer ut enn gutter i 
fysikk. Gutter kan ha svært ulik fysikk og 
størrelse 

• Jenter er særskilt modne for innøving av 
formasjoner og relasjonsspill allerede fra 
11-12 år, guttene noe senere. Det betyr ikke 
at man ikke skal begynne samtidig, men 
resultatene ses noe senere hos guttene 

• Barna er i den motoriske gullalderen og 
liker fart og aktivitet. Lærer svært fort. 
Grunnlaget for artistiske ferdigheter utvikles 
nesten utelukkende i denne alderen. Således 
er dette den aller viktigste tidsperioden for 
utvikling av gode håndballspillere og 
morsom håndball slik vi ønsker i Asker 
Håndball 

• Koordinasjon er godt utviklet (individuelt). 
Lett å motivere til voksne aktiviteter. 
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Vanligvis fysisk aktiv og med i flere 
idretter. Ofte svært innstilt på konkurranse. 
Når motivert for en aktivitet, kan 
motivasjonen vare lenge 

 
Mål: 
• Riktig kastteknikk innlæres (høy arm i 

mottak og retur uten unødvendig 
sirkelbevegelse) Nye kastteknikker 
introduseres fra og med 13 år (støt, sirkel, 
håndledd, pisk) men disse er alltid ”prioritet 
2” i spill 

• Spillerne utvikler hurtigere, hardere og 
bedre plasserte skudd, samt hardere 
pasninger 

• Spillerne utvikler rask igangsetting, nedtak 
og mottak av ball i fart 

• Spillerne skal innlære finteteknikker (et-
bens-, to-bens-, overslags- og skuddfinte), 
alltid begge veier. I 13-års alderen 
introduseres dobbel finteserie 

• Spiller skal innlære å starte uten ball og vi 
fokuserer mye på gjennombruddshissighet 
for alle spillere. Viktig at spillertyper ikke 
”dyrkes”. Se Treningsprinsipp 5 – 
Ekstremferdigheter for hvilke ferdigheter 
som skal utvikles hos alle spillertyper 

• Spenst og skuddstyrke utvikles særskilt, og 
gir sterk økning i avslutninger fra kant. Alle 
behersker ved 13 år 2-4 skuddteknikker 
(høy arm, underarm, rulle, lobb) og det 
forventes mange mål fra kant fra og med 13 
år 

• Spillere behersker flere spilleplasser både i 
trening og i kamp 

• I forsvar: Stå smalt, ”time” utløp, hissighet 
på ball, ”time” blokk, snakke sammen og 
telle 

Øvelser: 
• 50% av treningen brukes til individuell 

behandling av ball, samt kast og mottak. 
Legg inn mer konkurranse i disse øvelsene.  

• Start alltid med at de står på to rekker to-og-
to på tvers av banens lengderetning, og at de 
øver inn faste øvelser som en del av 
oppvarmingen på hver trening. Legg inn 
konkurranser, ulike pasningsformer (høy 
arm, sirkelbevegelse, håndledd, støt, ventre-
høyre-finte og opp, osv.) Legg videre inn 
ulike pasningslengder i alle øvelsene. Påse 
alltid at spillerne starter mot ballen før 
mottak, og at spillerne fullfører tre skritt. 
Avslutningsserier fra og med 12-13 år skal 
være med harde (skudd) pasninger for å 
innlære å møte og ta i mot harde baller samt 
å lære presisjon ved avlevering av harde 
pasninger/skudd. Påse at spiller alltid stiller 
seg bak ball – Jobb med mottak av lange 
pasninger, med og uten stuss, fra ulike 
retninger 

• Legg inn mye kast-mottaks øvelser med mer 
bevegelse mellom spillerne (medløp, 
motløp, skråløp) og at ball avleveres og tas i 
mot i bevegelse 

• Bruk øvelser med mange avslutninger (helst 
mot målvakt). Særskilt prioritet på en av 
ukens treninger (ca. 1 time). Spiller må få 
mange avslutninger mot mål på hver 
trening. Veiledning gis særlig mht. valgene 
de har i avslutningsøyeblikket. Spillerne 
skal også innøve følelsen av å henge i luften 
fra og med 12-13 år.)  

• Finteøvelser skal prioriteres. Husk alltid 
begge veier og alltid minst to varianter per 
spiller. Lær spillerne seriefinter fra og med 
13 år. 
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• Skuddvarianter skal innlæres. Vær bevisst 
på variasjon mellom avslutningsøvelser fra 
6-meter (gjennombrudd, rush) og 
avslutningsøvelser fra posisjon (bak, kant, 
linje). Alle spillere skal lære skuddvalg og 
avslutningsvarianter fra alle posisjoner. 
Veiled aktivt! 

• Spillere skal også innøve å skyte på 1., 2. og 
3. skritt 

• Fra og med 13 år gis spillerne oppgaver for 
egentrening mellom treningene 

 

Treningsprinsipp 4: 

Relasjonsferdigheter 
 
Forutsetninger: 
• Håndballmodenhet er som regel svært ulik. 

Jenter begynner å jevnes mer ut enn gutter i 
fysikk. Gutter kan ha svært ulik fysikk og 
størrelse 

• Jenter er særskilt modne for innøving av 
formasjoner og relasjonsspill allerede fra 
11-12 år, guttene noe senere. Det betyr ikke 
at man ikke skal begynne samtidig, men 
resultatene ses noe senere hos guttene 

• Barna er i den motoriske gullalderen og 
liker fart og aktivitet. Lærer svært fort. 
Grunnlaget for artistiske ferdigheter utvikles 
nesten utelukkende i denne alderen. Således 
er dette den aller viktigste tidsperioden for 
utvikling av gode håndballspillere og 
morsom håndball slik vi ønsker i Asker 
Håndball 

• Koordinasjon er godt utviklet (individuelt). 
Lett å motivere til voksne aktiviteter. 
Vanligvis fysisk aktiv og med i flere 
idretter. Ofte svært innstilt på konkurranse. 

Når motivert for en aktivitet, kan 
motivasjonen vare lenge 

 
Mål: 
• Fase 1: Fokus på tidlig start fra motsatt. 

Innlære formasjoner og bredde. Målvakt bør 
fra og med 12-13 år gi direkte pasninger. 
Ved avkast etter mål skal ballen direkte fra 
målvakt til midtsirkel for raskt avkast 

• Fase 2: Ball skal alltid fremover. Bredde i 
løpet. Raske oppspill og mange rushmål 

• Fase 3: Ankomsttrekk og 
gjennombruddsvilje skal innøves. 80% av 
målene kommer i fase 2 og 3 fra og med 13 
år (1. el. 2. bølge). Spillerne skal være 
bevisste på dette 

• Fase 2-3: Ikke legg opp spill rundt en tidlig 
høy og tung spiller. Alle spillere skal lære 
hurtighet og gjennombruddshissighet, 
uansett fysiske forutsetninger. Alle spillere 
skal delta i fase 2 og 3, uansett om en spiller 
har et forsprang 

• Fase 3-4: Minst 2 trekk (skal kunne kjøres 
fra begge sider) skal utvikles årlig i denne 
alderen. Formålet med trekk er å øke 
relasjonsferdighetene, se valgmuligheter og 
opparbeide individuelt blikk. Alle spillere 
involveres. Spillere motiveres til å se 
hensikten og forstå valgmulighetene 
underveis.  

• Fase 3-4: Opprullingsspill introduseres fra 
12 år og videreutvikles fra og med 13 år 

• Fase 1-4: Lik avslutningsstyrke fra alle 
plasser utvikles mot 13 år. Dette betyr at det 
fokuseres systematisk på oppspill av kanter 
og streker, samt avslutningsteknikk på disse. 
Avslutninger fra kant og linje øker i 
perioden og står for 50% fra og med 13 år. 
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• Fase 4: Veggspill som motspill til 
mannsoppdekking innlæres fra og med 12 år 

• Fase 3-4: Særlig fra og med 13 år jobbes det 
med bredde og dybde 

• Fase 4: Benevnelser innlæres for 
forsvarsposisjoner, herunder for lett 
kommunikasjon med linjespiller (høyre, 
venstre 1’er, 2’er og 3’er, samt 
”utsiden”/”innsiden” for angivelse av 
sperreretning, finteretning mv.) 

• Fase 5: Spillerne lærer oppdekking i 
returløpet bevisst fra og med 11 år. Backer 
tar kanter og omvendt. Spill med en 
”indianer” som stopper motstanderens 
ankomst. 

• Fase 5-6: Individuell hissighet på 
ballgjenvinning skal utvikles. Låse. Gjelder 
mentalitet og vilje, samt taktikk (stjele ball, 
bevegelse/mot-bevegelse i forhold til 
motstander) 

• Fase 6: Bunnsolid forsvarsarbeid, med ulike 
variasjoner av 6-0, 5-1, 3-3, Sone (del / 
alle). Hissighet på ball innøves. 5-1 brukes 
som grunnforsvar frem til og med 12 år. 11 
og 12 år spiller også deler av kampene 3-3 
og mann-mot-mann. Fra og med 13 år 
innøves i tillegg kombinasjoner av skjevt 3-
2-1 og 6-0 

 
Øvelser: 
• Øvelser legges i stor grad opp med tematisk 

fokus i perioder på 14 dager. Hver trening 
bør bestå av individuelle øvelser, del-
øvelser og hel-øvelser (spill mot et/to mål) i 
samme trening 

• Spillerne skal ha mye direkte veiledning i 
hendelsesøyeblikket, særskilt mht. 
valgmuligheter 

• Treneren må ha stor grad av tålmodighet 
under øving av trekk, opprulling og pådrag. 
Øvelser gjennomføres med stor grad av 
repetisjoner og ofte med stor feilprosent i 
starten 

• Øvelser for å introdusere valgmuligheter 
bygges opp systematisk med først en, 
deretter to valgmuligheter osv. Spillerne 
skal systematisk lære å fokusere på 
valgmuligheter og forstå disse 

• Spillerne skal introduseres til tre-
fingerregelen for angrep: 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. 
Dette terpes på i trening og i kamper, helst 
direkte i situasjonene. Hold på denne 
regelen til de er voksne! 

• Spillerne som skal motta ball skal også 
veiledes ifht. taktiske bevegelser og avtaler 
med avleverende spiller – gjelder spesielt 
linje og kant  

• Øvelser skal ha høyt balltempo og hurtighet 
skal ”jages” i enhver situasjon: Hurtig start 
fra F1, hurtig F2 og F3 (1. og 2. bølge), og 
tempovekslinger individuelt og som lag i F4 

• Pådrag og viderespill skal innøves og 
beherskes 

• Hel-øvelser kan med fordel også skje en del 
mot ett mål, hvor fokus avhengig av tema 
veksles på forsvar og angrepet fra trening til 
trening 

• F6: Fokuser mye på veiledning også her. 
Stopp spillsituasjonen (best mot ett mål) og 
få spillerne til å forklare bevegelsene. Det 
skal utvikles mye snakk i forsvar. Utvikle 
gjerne 1-2 ”forsvarskapteiner” 
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Treningsprinsipp 5: 

Ekstremferdigheter 
 
Ekstremferdigheter innøves generelt gjennom 
individuelle 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. 
 
Se del II – Treningsperioder og 
treningsprinsipper for utdyping av de 6 
ekstremferdighetene: 
 
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) 

Forventning med hensyn til 
ekstremferdighetene: 
• Alle spillere over midtlinjen selv i rush 
• Høy grad av fokus på ballvinning uten 

frikast i fase 6 gjennom fokus på varierte 
forsvarsformasjoner 

• I fase 2-4: Ekstrem gjennombruddshissighet 
og laget er farlig fra alle spillerplasser 

• Flere spillsystemer i fase 4 med fokus på å 
få forsvaret i ubalanse – Spillerne på alle 
plasser ser flere valgmuligheter 
(gjennombrudd, finter, oppspill av andre, 
innspill til linje, skudd) 

• Pådragsspill / opprullingspill begynner å 
utvikles som 13-åringer 

• Tidlig press i fase 5 – returløpet. Fokus på 
ballgjenvinning 

 


