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Treningsprinsipp 1: 

Fysikk, kondisjon og 
skadeforebygging  
Forutsetninger: 
• Dersom treningen til nå har vært så 

strukturert og god som forutsatt, vil 
ungdommen nå være klare for større grad av 
mengdetrening 

• Noen spillere opplever en voldsom økning i 
treningsmengde, spesielt ved overgang til 
videregående skole og idrettslinjer 

• I denne perioden vil slitasjeskader måtte 
forebygges særskilt. Vær obs: Det er ikke 
uvanlig med knevondt, benhinnebetennelse, 
achillesvondt osv som de vokser av seg, 
men det må alltid tas alvorlig. Bruk 
fysisoterapeut og/eller kiropraktor jo før enn 
senere! 

• Kroppsholdning kan være svak som følge av 
skjev muskelmasse, og må bygges 
systematisk opp 

 
Mål: 
• Lange joggeturer – Kondisjonsoppbygging 

og -vedlikehold. 7-10 km uten stopp 
• Nær alle bør klare over 10 på beep-test 
• Styrke opparbeides mot voksent nivå og 

spillerne er fysisk i stand til å møte eldre 
spillere i kamp. Spesielt ben, hamstring, 
hofter, rygg, mage og armer 

• Motvirke slitasjeskader. Mye 
stabiliseringsøvelser 

• Spillere behersker fallteknikk 
• Spenst fokuseres særskilt og spillernes skal 

kunne motta og avlevere/skyte mens de 
henger i lufta 

 

Øvelser: 
• Treningene (tre dager i uka) utvides med 

opp mot 45 minutter hver (en dag kondisjon, 
en dag styrke, og en dag skadeforebygging). 
Treneren (kan godt være egen ressurstrener) 
gjør alle øvelsene sammen med barna og 
”går foran”. Fokus på korrekt utførelse 

• Fysiske tester introduseres, først og fremst 
på intervall (beep-test). 2-4 x i året  

• Bakkeløp og intervalltreninger introduseres 
særskilt i grunntreningsperioden. En gang 
ukentlig, for eksempel intervall 
(3x3minutter 20/10) og bakkeløp (3x2 
minutter) annenhver uke 

• Styrkeøvelser gjøres i intervall, for 
eksempel 3x3 minutter x 45/15 eller 20/10 
(="aktivitet/hvile" i sekunder).  

• Stabilitetsøvelser gjøres med mange 
repetisjoner: 2-3 x 25-50 rep. Legg også inn 
mer statiske styrkeøvelser 

• Sett mestringsmål som alle kan jobbe mot 
individuelt – For eksempel å beherske 
svevende sittestilling med strake ben på 
gulvet, armhevninger med klapp, 
armhevninger stående opp mot vegg, 
hamstring 90-grader med retur osv 

• Vær særskilt opptatt av å se om spillere 
mangler vesentlige muskelgrupper under 
øvelsene, og gi utviklingsoppgaver 
(egentrening). Kroppsholdning jobbes med 

• Økt fokus på fallteknikk - Bevisst skjule 
armer under gjennombrudd 

• Eksplosivitet: Spenst og skyv (husk knær 
over tær) kan gjennomføres med ballast (en 
på ryggen). 15 minutter, 2x ukentlig som 
innledning/avslutning på treningene 

• Stabilitetsøvelser minst ukentlig i 30 
minutter for knær, ankler, hofter og skuldre. 
Bruk balansepute 
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Treningsprinsipp 2: 

Konkurranselæring og psykisk 
mestring 
 
Forutsetninger: 
• Kan være negativt innstilt til ny læring som 

utfordrer ens ferdighetsnivå 
• Motiveres av målsettinger (helse og 

idrettslige prestasjoner) 
• Opptatt av å markere seg 
 
Fokusområder: 
• Spillere kan få mer direkte tilbakemelding 

på hva som skal til for å nå sitt 
ambisjonsnivå 

• På dette nivået kan det introduseres en 
satsningsgruppe (fra og med 15 år), hvilket 
innebærer et skille mellom to spillergrupper. 
Aldersgruppen skal uansett søkes holdes 
mest mulig sammensveiset og ses under ett 

• Det som skal ligge til grunn for en 
utskillelse av en gruppe spillere er først og 
fremst at treningsambisjoner og motivasjon 
er lavere enn hva vi ellers forventer av 
lagene i Asker. Er det tilstrekkelig grunnlag 
for dette kan det således etableres 
treningsgrupper med lavere 
treningsmotivasjon. Dette understreker 
prinsippet i Asker om at treningsmotivasjon 
og holdninger er det viktigste prinsipp og 
går foran håndballferdigheter. En person 
med tilstrekkelig motivasjon skal normalt 
ikke oppleve å bli satt utenfor  

• Det skal jobbes med holdninger til å ville bli 
bedre. En spiller som har høye ambisjoner 
må også få klar tilbakemelding på hva dette 
innebærer. Spesielt må det fokuseres på 
nødvendigheten av å terpe på detaljer 

gjennom høy konsentrasjon og mange 
repetisjoner og egentrening 

• Ambisjonsnivå skal avklares gjennom blant 
annet spillersamtaler 

• Trenere har ansvaret for å legge til rette for 
at en spiller skal kunne nå et rimelig 
ambisjonsnivå. Ingen kan bedømmes som 
fremtidige håndballspillere, selv helt opp 
mot 16 år. Talenter kan ”blekne” og andre 
kan vokse sakte men sikkert gjennom 
systematisk trening og bli meget gode på et 
senere tidspunkt. Mange norske 
idrettsstjerner har ikke vist seg som best i 
ung alder 

• Nye spillere i denne alderen må normalt 
psykisk innstilles på at det vil ta 2-3 år med 
systematisk trening før de vil ta igjen 
øvrige. Både for å gi de realistiske 
forventninger og for å sikre at de er 
tilstrekkelig motivert for å jobbe langsiktig 

• Ingen i Asker skal føle at de ikke er gode 
nok for å kunne spille håndball, så lenge 
deres egen motivasjon og treningsholdning 
er realistisk 

• Eventuelle beslutninger om å la en spiller 
spille for eldre lag skal være godkjent av 
sportslig leder. Det forventes normalt at 
spilleren i slike tilfeller også spiller for eget 
lag. Ingen spillere skal spille for eldre lag 
med begrunnelse å forsterke dette laget 
(med unntak av særlige tilfeller) 
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Treningsprinsipp 3: 

Personlige tekniske basis-
ferdigheter 
 
Forutsetninger: 
• God utvikling av motorikk, 

konsentrasjonsevnen, fysikk, kreativitet og 
bevissthet 

• Kan være lunefulle, påvirkelige og 
rettferdighetsbevisste. Tolker informasjon 
og blir fort trist av negativ tilbakemelding. 
Viktig å snakke mye og åpent med spillerne 
om dette. Ikke la ubehageligheter ulme i 
gruppen – Skap åpenhet og ærlighet. Vis 
respekt for spillernes reaksjonsmønster. Gi 
veiledning 

• Kan være negativt innstilt til ny læring som 
utfordrer ens ferdighetsnivå 

• Motiveres av målsettinger (helse og 
idrettslige prestasjoner) 

• Opptatt av å markere seg 
 
Mål: 
• Ytterlige fokus på hurtighet i alle spillets 

faser, og særskilt ved avkast og ankomst  
• Å kunne se og ta riktige valg under hurtig 

spill  
• Mer offensivt, støtende forsvar og hurtig 

sideveis forflytning 
• Mer sikker individuell ballbehandling i fart 
• Mer bredde i spillet (bredere, dypere 

bakspillere og mer oppspill av kanter) 
• Linjespillet som enda viktigere og mer 

sentral del av vårt angrepsspill. Linjespillere 
varier i større grad også inngang (høyt, lavt) 
og skudd 

• Mer individuelle taktiske vurderinger fra 
linjespillerne, samt avtaler med bakspillerne 

• Fokus på å utvikle målvaktenes bevegelser 
og taktiske egenskaper 

• Ytterligere fokus på ekstrem 
gjennombruddshissighet, herunder å starte 
før ballmottak og kunne kombinere dette 
med ulike finte- og avslutningsteknikker 

• Øke bevisstheten hos bakspillere og 
kantspillere mht å være uforutsigbare, 
herunder hvor viktig det er å ha et spekter av 
skudd- og finteteknikk som aldri gir 
forsvareren ro 

• Noen spillere med særskilte ressurser 
utvikles som bakskyttere 

• Mer fokus på generell skuddstyrke, 
herunder skuddvarianter og taktiske 
vurderinger 

 
Øvelser: 
• Spenst og styrke øvelser 
• Fokuser på individuelle målsettinger og å 

innlære treningsvilje og sunne holdninger til 
utvikling av egne ferdigheter på trening, 
kamp og egentrening 

• Utvikle flere kast- og mottaksteknikker. 
Øvelser skal ha mye ballbehandling i hurtig 
bevegelse – Fokus på presisjon i avlevering 
og mottak. Ballføring i angrep skal i større 
grad skje ved hurtige støtpasninger (Ikke 
håndledd!) 

• Kontant forsvar: Fotarbeid og plassering i 
forsvar og blokkering av skudd. Møte mer – 
avvente mindre (Møte, støte, skyve og låse i 
forsvar ). 100 % fokus på ball / arm 

• Videreutvikle finteteknikker (to-beins, 
skuddfinte, et-beins, overslag), herunder 
serie av finter – Alle spillere behersker 
minst to fintevarianter og begge veier. 
Temposkifte i finter 
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• Videreutvikle ekstrem gjennombruddsvilje 
og gjennombruddsstyrke på alle plasser 

• Tung og variert skuddstyrke. Bevissthet om 
eget signal (kroppsutslag) og taktisk skudd 

• Mange øvelser for oppøving av å se 
valgmuligheter i høyt tempo. Mye 
veiledning 

• Videreutvikle grunnleggende teoretisk 
kunnskap om håndballspillets faser og 
teknikker. Øke bevissthetene - Snakke med 
spillerne om spillopplegg før/etter trening 

• Spillere oppfordres til å ta dommerkurs og 
dømme, samt gjerne å være hjelpetrenere på 
yngre lag 

• Utvikle fallteknikker 
 

Treningsprinsipp 4: 

Relasjonsferdigheter 
Innledning: 
I alderen opp til 14 år har vi formet spillet slik vi 
ønsker dette: Kreativt, variert og hurtig, 
kombinert med gjennombruddshissighet. I 
alderen fra og med 14 år skal vi sette spillet slik 
vi ønsker det videreutviklet mot seniornivå: 
• Fase 1-3: Hurtighet og gjennombrudds-

hissighet. Hele laget er med. 1. og 2. bølge. 
Spillere som står igjen får klar 
tilbakemelding. ”Ro ned” er noe du hører 
svært sjelden 

• Fase 4: Våre spillere skaper rom gjennom 
ekstrem gjennombruddshissighet og 
fintestyrke som skaper et konstant press mot 
forsvaret. Spillere skal gå selv når de møtes 
ute (”Hvorfor gikk du ikke selv?” er en 
setning du hører ofte fra benken), de skal 
alltid søke å presse på seg flere forsvarere 
og de skyter om de ikke møtes  

• Dette konstante presset 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. Blikk og evne til å vurdere valg i 
høyt tempo er også en forutsetning for dette 
spillet, og er innøvd fra ung alder. Spill 
rundt én spiller er dermed ikke vår spillestil!  

• Fase 5: Vi skal hindre motstander i hurtig 
fremoverspill og vi skal gjenvinne 
ballkontroll 

• Fase 6: Vi skal gjennom et uforutsigbart og 
godt, pressende forsvar vinne flest mulige 
baller uten at motstander får 9-meter, 6-
meter eller får avsluttet mot mål 

 
Forutsetninger: 
• Relasjonsspillet eksploderer i denne alderen. 

Spillet utvikles teknisk på høyde med 
”voksen” håndball  

• God utvikling av motorikk, 
konsentrasjonsevnen, fysikk, kreativitet og 
bevissthet 

• Kan være lunefulle, påvirkelige og 
rettferdighetsbevisste. Tolker informasjon 
og blir fort trist av negativ tilbakemelding. 
Viktig å snakke mye og åpent med spillerne 
om dette. Ikke la ubehageligheter ulme i 
gruppen – Skap åpenhet og ærlighet. Vis 
respekt for spillernes reaksjonsmønster. Gi 
veiledning 

• Kan være negativt innstilt til ny læring som 
utfordrer ens ferdighetsnivå 

• Motiveres av målsettinger (helse og 
idrettslige prestasjoner) 

• Opptatt av å markere seg 
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Mål: 
• Fase 1: Fokus på tidlig start (tjuvstart) fra 

motsatt. Målvakt mer bevisst på returretning 
• Fase 2: Ball skal alltid fremover. Økt fokus 

på bredde i løpet. Fokus på 2. bølge og 
løpsmønstre. Alle skal delta i F2. Spillere 
som henger igjen får klar tilbakemelding! 

• Fase 3: Ankomsttrekk og ekstrem 
gjennombruddsvilje skal perfeksjoneres. 
Opp mot 80% av målene kommer i fase 2 og 
3. Ballen direkte fra målvakt til avkast 

• Fase 4: Hurtig ballføring i etablert angrep. 
Mer dybde, bredde og pådrag. Hurtig skifte 
av spillemønster, herunder overganger og 
plassbytte. Trekkene benyttes og utnyttes 
mer taktisk i forhold til motstanders 
forsvarsformasjon (motspill). Kapteiner 
øves i taktiske vurderinger. Trekk skal i 
liten grad styres fra benken. Opprullingsspill 
og kontinuerlig press på forsvaret fra alle 
plasser. Noe mer skuddstyrke fra 
bakspillere, men alle spillere skal ha fokus 
på gjennombruddshissighet uansett 
skuddferdigheter. Mer taktisk og teknisk 
oppspill av linje. Større grad av individuelle 
avtaler mellom linje og øvrige spillere 

• Fase 5: Returløpet utvikles ytterligere, 
teknisk og taktisk 

• Fase 6: Lagene behersker 5-1, 6-0 og skjevt 
3-2-1 og kan kombinere disse kollektivt i et 
og samme angrep. Forsvaret og målvakt 
jobber mer taktisk og bevisst sammen 

 
Øvelser: 
• Mye del-øvelser for å videreutvikle blikk og 

vurderingsevne i fase 3 og 4 – Øvelser med 
mye valgalternativer. Mye veiledning 
direkte under øvelsene 

• Ulike forsvarsteknikker innøves i hel-
øvelser mot ett mål – Mer bruk av skjevt 3-
2-1 forsvar kombinert med 5-1 og 6-0 

• Innlære og fokusere hurtig ankomst og 
hurtig, synkronisert avkast. Sideveis-
bevegelse og bredde i ankomstfasen 

• Terpe på 80 % mål i rush eller 2. 
angrepsbølge – Gi spillerne veiledning mot 
dette. Gi regler for når spillet kan roes ned 
(nesten aldri!) 

• Kontinuerlig fokus på opprullingsspill. 
Fokus på at trykket skal opprettholdes mot 
forsvaret selv om vi ikke kommer igjennom 
på første ballveksling 

• Terpe på at kanter og linjespiller avslutter 
minst 50 % og har høy scoringsprosent 

• Innlære ankomsttrekk fra avkast 
• Mer aktiv og individuell, taktisk vurdering 

fra linje – Veilede. Russersperre og rykk 
innøves som grunnteknikker. Fokuser på 
”timing”, avstand og riktig bevegelse inn og 
ut av sperre 

• Fokusere på taktomslag og 
retningsforandring i angrep. Herunder spille 
ballen direkte forbi flere plasser 

• Terpe på samarbeid og raske bytter i forsvar 
– Snakke sammen 

• Innlære og fokusere på samspill forsvar - 
målvakt 

• Terpe på hissighet på å erobre ball i 
motstanders angrep, og vinne individuell 
kamp om ballen, herunder returer fra 
målvakt 

• Hurtig ballføring i etablert angrep. Dybde, 
pådrag og mer bruk av vekslinger av plasser  

• Beherske motspill mot utgruppert forsvar og 
frimerker  
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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: 
• Som 11-13 år 
• Laget kjører flere forskjellige ankomst- og 

avkastsystemer, og avtaler dette tidlig i fase 
6 

• Ekstremt raskt avkast. Pasning rett fra 
målvakt til linjespiller på midtfeltet som tar 
avkast mens hele laget er i fart 

• Bredde, skjevt press og ekstrem hurtighet i 
ankomstfasen, uansett om motstander har 
fått etablert forsvaret eller ikke 

• Pådragsspill / opprullingspill blir en 
hoveddel av grunnspillet i fase 3-4 

• Bevegelighet, individuelle ballferdigheter 
og tyngde i både forsvar og angrep utvikles 
ytterligere. De beste 16 åringene har 
ferdigheter og spillforståelse til å kunne 
hospitere på A-laget 


