
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Sportslig rammeplan - Del III 
Aldersbestemte mål 9-10 år 

Side 1 av 3 

Treningsprinsipp 1: 

Fysikk, kondisjon og 
skadeforebygging 
Forutsetninger: 
• Fysiske forutsetninger kan være svært ulike, 

men barna er nå svært aktive og tester ut 
mange idretter 

• Fysiske øvelsene bør fremdeles ikke være 
direkte, men mer indirekte i form av innlagt 
konkurranse 

 
Mål: 
• Barna klarer noen repetisjoner av fysiske 

øvelser. At øvelsene utføres korrekt 
prioriteres 

• Knær over tær øvelser introduseres og skal i 
løpet av perioden kunne koordineres godt 

 
Øvelser: 
• Lek med innlagte fysiske elementer 
• Stafettøvelser er velegnet 
• Noe ”eksperimentering” på øvelser alle 

klarer (få repetisjoner 3-10) 
 

Treningsprinsipp 2: 

Konkurranselæring og psykisk 
mestring 
Forutsetninger: 
• Lett å motivere til voksen aktiviteter 
• Når motivert for en aktivitet, varer 

motivasjonen 
• Ofte svært innstilt på konkurranse 
 
Fokusområder: 
• Konkurranseelement skal være minst mulig 

individuelt, men kan fokuseres mer og mer i 
gruppe 

• Vi kan fokusere mer på individuell 
mestring, dvs. være oppmerksomme når 
spilleren klarer noe de ikke har klart før, 
men arranger ikke øvelser der individuell 
mestring settes opp mot hverandre 
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Treningsprinsipp 3: 

Personlige tekniske basis-
ferdigheter 
 
Forutsetninger: 
• Fysiske forutsetninger kan være svært ulike. 

I tillegg er koordineringsevnen svært ulik. 
Motiveres best av gruppeaktivitet. Øvelser 
legges inn indirekte som del av lek 

• Barna er i en den motoriske gullalderen og 
liker fart og aktivitet. Lærer svært fort 

 
 
Mål: 
• Barna skal lære å kaste og ta i mot ball med 

høy arm og med riktig fotstilling 
• Barna skal lære å sprette ball i bevegelse 
• Barna skal lære håndballsportens regler (3-

skrittsregel, avkast, innkast, frikast, straffe, 
tramp, spill ut og inn av målgården) 

• Barna skal motiveres til å gå mot mål – Ikke 
vær opptatt av teknikk. Vilje er viktigst! 

 
Øvelser: 
• 50% av treningen brukes til individuell 

behandling av ball, samt kast og 
mottaksøvelser 

• Stafettøvelser med ball er velegnet. Legg 
inn konkurranseelementer som øker 
tempoet. Ulike balleker kan benyttes i 
treningene. Pass på at alle skal ha mye 
ballberøring 

• Finteteknikker introduseres. Fokuser mye på 
korrekt benstilling (knær over tær) og å 
lande på to ben 

• Skuddvarianter introduseres (grunnskudd, 
fallskudd, hoppskudd, kantskudd) 

Treningsprinsipp 4: 

Relasjonsferdigheter 
 
Forutsetninger: 
• Fysiske forutsetninger kan være svært ulike. 

I tillegg er koordineringsevnen svært ulik. 
Motiveres best av gruppeaktivitet. Øvelser 
legges inn indirekte som del av lek 

• Barna er i en den motoriske gullalderen og 
liker fart og aktivitet. Lærer svært fort 

 
Mål: 
• Spill rundt egen 6-meter og motstanders 6-

meter skal øves slik at spillerne kjenner de 
ulike plassene. De samme målene gjelder 
som for 7-8 år 

• Fase 2-4: Spillere skal introduseres til at de 
har valgmuligheter (skyte, sentre, snu spillet 
mv.). Enkeltspillere skal begynne å søke 
rom uten ball 

 
Øvelser: 
• 25% av treningene brukes til strukturert 

håndballspill, 25% til deløvelser 
• Fase 1-6: Trener skal ha mye fokus på 

veiledning under spillet og spillerne skal 
lære seg å stoppe spillet på signal fra fløyte 

• Fase 2-4: Introduser øvelser med 
valgmuligheter og fremtving valgene. Stopp 
gjerne også under spill og spør hvilke valg 
man har 

• Fase 1-4: Introduser øvelser der spillerne 
vender seg til å starte uten ball  

• Fase 6: Forsvarsformasjoner med støting og 
fotarbeid introduseres. Telling introduseres 
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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: 
• Offensivt forsvar med fokus på å stjele ball 
• Alle løper opp i angrep og er med. Selv på 

rush skal alle over midtbanen 
• Alle vil spille på alle plasser, også i mål 
• De beste spillerne går på gjennombrudd 
 


