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MÅLSETTING FOR HIL HÅNDBALL: 

Hovedmål: Bredde og kvalitet. 

Hovedmål for HIL Håndball er å tilby håndballaktiviteter til alle som vil være med. 

HIL Håndball har som mål å utvikle: 

• Det sportslige tilbudet, også for spillere med ambisjoner. 

• Det sosiale og miljømessige i klubben. 

• Et miljø med trygghet, trivsel og tilhørighet. 

• Klubbens identitet - Flest mulig skal ønske å identifisere seg med HIL Håndball og anbefale klubben for 
andre. 

HIL Håndball skal gi et håndballtilbud til barn og unge innenfor sunne, sportslige og sosial rammer. Klubben blir 

styrt etter prinsippet om felles økonomi. For de yngste klassene skal det satses bredde, og for de eldre klassene 

skal det satses både bredde og topp. 

HIL Håndball ønsker at det skal være et tilbud for alle spillere, både de som ønsker å bruke mye tid på å trene 

og de som ønsker å holde seg i form. Målsettingen er at alle spillere skal ha et godt miljø med tilpassete 

utfordringer. 

Vi ønsker å utvikle spillere og lag med spilleglede, håndballforståelse og god oppførsel på og utenfor banen.  

Som en frivillig organisasjon er vi avhengig av at frivillige stiller opp og gjør en innsats. Dette gjelder både på og 

utenfor banen. Vi ønsker å ha et godt samarbeid med foreldrene og sammen skape et miljø som motiverer til 

innsats og dugnadsånd. 

Et viktig aspekt for å ivareta både bredde og kvalitet er tilstrekkelig med spillere. Det satses derfor på å ha 

minst ett lag i alle aldersbestemte klasser fra mini og opp til senior. En viktig faktor for å nå dette målet er å gi 

et godt tilbud allerede i mini-håndballen. I de aldersklassene hvor det er mange spillere på laget, melder man 

på flere lag i serien. Lagene betraktes likevel som ett lag og skal så langt det lar seg, praktisk og sportslig, gjøre, 

ha enkelte fellestreninger og felles sosiale tiltak. 

Det er et mål å utvikle gode sportslige kvaliteter hos spillerne. Det betyr at vi ønsker å tilby de spillerne som 

viser seg å være gode og talentfulle, et tilbud for å videreutvikle de sportslige egenskapene. 

For lag som klubben definerer som satsningslag, bl.a. Bringlag, er det utarbeidet egne retningslinjer. Se vedlegg.   

 

HIL HÅNDBALLS VISJON OG VERDIER: 

Visjon: Flest mulig lengst mulig. 

Holdninger – en avgjørende faktor 

Allerede i den laveste aldersgruppen er holdninger en avgjørende faktor for hvor HIL Håndball skal befinne seg i 

det fremtidige sportslige bildet i vår region, både i forhold til resultater og sportslig utvikling. 

Trenere i HIL Håndball skal ha fokus på å fremme gode holdninger til spillerne.  

HIL Håndball legger vekt på å jobbe etter Norges håndballforbunds fair play retningslinjer. 

Her er de tre basisbegreper i Fair Play-arbeidet; 

• Respekt for dommeren 
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• Respekt på banen og 

• Respekt i hallen. 

Videre er følgende faktorer viktige: 

• En god treningskultur:  

• Å utvikle en kultur for å komme for å trene, ikke møte for å bli trent. 

• Respekt for klubbens, laglederens og sine medspilleres tid og kvalitet på trening og kamp. 

• Bry seg om og hjelpe hverandre til positive opplevelser både på og utenfor banen. 

• Utvikle en positiv regel på at alle hjelper hverandre med å ”backe” hverandre opp og minne 
hverandre på positive holdningene ved behov. 

• Ekstreme overtramp skal tas. Styret og foresatte må inn i bildet så tidlig som mulig. 

• Sunne, fornuftige og positive løsninger som er til det beste for laget/gruppen må prege alle 
tiltak under dette punktet. 

• Ved konflikt som ikke lar seg løse av spillerne selv, trenere eller foreldrekontaktene, skal 
sportslig leder kontaktes så fort som mulig. Sportslig leder avgjør hva veien videre blir. 

• Direkte røde kort – Trenere rapportere til sportslig leder. 

• Alle som er medlem at HIL Håndball står sammen om å følge Norges håndballforbunds 
retningslinjer. 

Generelt på alle punktene over må det vurderes skjønn og normal folkeskikk for alle involverte. Dette gjelder 

både foresatte, lagsapparatet og den enkelte spiller. 

Sportsplanen er utarbeidet for å utvikle HIL Håndball videre med fokus på både de sportslige og menneskelige 

egenskapene hos alle involverte. Sportsplanen skal være en rettesnor for alle trenere, ledere, spillere og 

dommere i HIL Håndball. 

 

FORESATTE-ROLLEN: 

HIL Håndball har som mål å skape en engasjert og aktiv foresattegruppe. 

En viktig og avgjørende faktor for å utvikle klubben videre er den enkelte foresattes engasjement og deltagelse. 

Vi ønsker å skape en arena hvor foresatte er med på å skape en positiv treningsarena og et positivt sosialt 

miljø. 

Vi oppfordrer alle foresatte til å følge foreldrevettreglene som er utarbeidet at Norges Idrettsforbund. Det er 

styret og treneres oppgave å formidle og jobbe for at foreldre følger disse retningslinjene: 

1. Møt opp på trening og kamper. Barna ønsker dette. 
2. Gi oppmuntring til alle spillere under kampen. 
3. Gi oppmuntring i både medgang og motgang. IKKE gi kritikk. 
4. Hjelp barnet ditt til å tåle både seier og tap. 
5. STØTT DOMMEREN! Ikke kritiser dommeravgjørelser. 
6. Respekt lagleders bruk av spillere. 
7. Vis respekt for det arbeidet klubben gjør. Tilby din hjelp. 
8. Husk at det er barnet ditt som spiller håndball, ikke du. 
9. Resten av denne sportsplanen tar sikte på å konkretisere og utdype hovedmålet. Den konkretiseres 

om de ulike alderstrinnene og beskriver handlinger og aktiviteter som vektlegges. 

 

 

RETNINGSLINJER FOR NYE SPILLERE INN I KLUBBEN: 

HIL Håndball skal ikke aktivt gå ut å rekruttere spillere til klubben i aldersbestemte klasser fra andre klubber. 

Det kan gjøres unntak for satsningslag. Hvis det er aktuelt at HIL håndball ønsker å ta kontakt med aktuelle 

spillere for klubben, skal man følge klubbens prosedyre: 
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- Klubben, ved sportslig leder, tar skriftlig kontakt med den aktuelle klubben gjennom klubbens mail på Norges 

håndballforbund sine nettsider. 

- Den aktuelle klubben skal få tid til å respondere på henvendelsen før klubben tar kontakt med den aktuelle 

spilleren. 

 

Nye spillere for de minste lagene skal alltid få lov til å prøve seg noen ganger før de blir registret inn som 

medlem i HIL Håndball. 

Nye spillere på de aldersbestemte lagene har trenere/lagledere ansvar for, sammen med sportslig leder, å følge 

opp overganger og innmelding i HIL Håndball. 

Tar spiller/foreldre kontakt etter at fristen for påmeldte lag i seriesystemet er gått ut, må hver enkelt 

trener/lagledere vurdere dette i forhold til antall ”egne” spillere.  

Kommer det av en eller annen årsak store grupper (lag/klubb legges ned), må dette tas opp separat. Dette for å 

sikre våre ”egne” spillere skikkelig behandling. 

 

RETNINGSLINJER FOR TRENERE: 

Begrepsavklaring og prosedyrer: 

o Hospitering 
o Utvalgte spillere får mulighet til å trene/spille kamp med lag som er eldre enn spilleren. Dette 

kommer som tillegg til trening og kamp for eget lag. 
Foresatte og sportslig leder skal konsulteres før beslutning fattes! 
 

o Låne spillere til kamp fra 10 år og oppover. 
o Kan forekomme. 
o Spillere kan spille flere kamper samme helg/dag. 
o Det skal ikke lånes spillere fra ”yngre” lag til kamp på bekostning av spillere som har 

holdninger, treningsinnsats og fremmøte i det aktuelle alderstrinnet. 
o Lån av spillere skal ikke gå på bekostning av noen av de involverte lagene 
o Trener fra det avgivende laget bestemmer hvilke aktuelle spillere som kan lånes ut. 

Foresatte og sportslig leder skal konsulteres før beslutning fattes! 

 
o Flytte opp spillere 

o Det kan besluttes at spiller som har så gode ferdigheter og holdninger at vedkommende 
permanent flyttes opp i en høyere årsklasse. 

o Dette gjelder fra aldersklassen 12 år. Sportslig leder tar avgjørelsen på dette. 
Foresatte og sportslig leder skal konsulteres før beslutning fattes! 

Hvis en spiller begynner på et lag med eldre spillere (for eksempel i barnehagealder) når det ikke er lag i egen 

årsklasse, må man spille med jevnaldrende hvis det blir etablert lag i denne årsklassen. 

 

Hospitering mellom lagene 

Ved interesse, sportslige og sosiale ferdigheter kan en eller flere spillere trene og/eller i perioder spille med 

eldre lag. 

Det er svært viktig at spillere får muligheten til å utvikle seg på alle områder. Dette kan bety mye for den 

enkeltes motivasjon. Det viser seg at spillernes ferdigheter og modning varierer mye i ungdomsårene. Det er 
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derfor viktig å se både kortsiktig og langsiktig på hva det innebærer for laget og den enkelt å hospitere. Både 

spillere, foresatte og sportslig leder skal være involvert i prosessen sammen med trenere hvis hospitering er 

aktuelt. 

Ved lån av spillere på de yngste lagene, så skal det gå etter prinsippet om at alle som har lyst skal få muligheten 

til å prøve seg. Her er det trenerne sitt ansvar å følge opp at alle får denne muligheten hvis ønskelig. 

 

Cupdeltagelse 

Ved ønske om å delta i ulike cuper skal dette avklares med sportslig leder. Det er sportslig leder som skal 

gjennomføre påmelding til den aktuelle cupen. Det vil hver sesong bli lagt opp til en felles cup for hele klubben. 

Her forventer styret at alle lag deltar. 

 

Trenerkontrakt og -rapport 

Alle trenere skal skrive en kontrakt med HIL Håndball før sesongstart. 

Alle trenere skal i slutten av sesongen levere en rapport som beskriver gjennomført sesong. Dette er for å 

skape en helhet i tilbudet til spillerne, og skal være et evalueringsdokument for kommende sesong. 

 

Politiattest 

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold 
overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, skal avkreves politiattest. 

Trenere og andre aktuelle får utlevert en politiattest fra HIL Håndball som er ferdig utfylt med informasjon fra 
klubben. Når politiattesten foreligger, sendes denne til lederen for Hokksund idrettslag: 
Kjell Bruknapp 
Brennavn. 4 
3300 Hokksund. 

Det er ingen andre enn leder i Hokksund idrettslag som har innsyn til denne attesten. 
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Resten av denne sportsplanen tar sikte på å konkretisere og utdype hovedmålet. Den konkretiseres om de ulike 

alderstrinnene og beskriver handlinger og aktiviteter som vektlegges. 

 

MINIHÅNDBALL 6-9 år 

Mål og virkemidler: 

• Skape mestringsfølelse 

• Sosial atmosfære og sosial tilhørighet innen idrett 

• Treninger som inneholder lek, glede, trivsel og allsidighet med ball 

Alder Strategier Organisering av aktivitet Støtteapparat, 
lokaler, utstyr 

Konkurranser 

6-7 år Lek i lagspill gir 
øving på 
grunnleggende 
teknikker 
 
Hver enkelt spiller 
må få oppleve 
mestring på hver 
trening. 
 
Oppleve samhold 
og tilhørighet-”vi 
følelsen” 
 
 
 

1 treningsøkt hver uke. 
 
Alle i aktivitet så mye som mulig 
 
Maksimal ballbehandling 
 
mange rekker 
 
høy intensitet på hver spiller under 
trening 
 
Balanse/Kroppsbeherskelse  
 
Kasteteknikk 
 
Tilnærmet lik spilletid 
 

2-3 ledere pr. lag. 
Minst 1 voksen 
med trenerkurs 
eller annen 
kompetanse. 
 
Kurs tilbys trenere 
 
1 lagleder pr. lag 
 
Trening i hall 
 
Baller, kjegler, 
kasser, matter, tau, 
balansebrett etc.  
 
Foreldremøter 
 
Foreldrekontakt 
 
Trenermøte 
 

Egne og andre 
lokale 
turneringer. 
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Alder 
 
 
8-9 år 
 

Strategier 
 
 
Grunnleggende 
håndballteknikker 
gjennom lek i 
lagspill 
 
Kast, stuss, skritt, 
kroppsbeherskelse, 
øye-hånd 
koordinasjon,  
 
Opplevelse av 
mestring, samhold 
og tilhørighet  
 
Variert trening 
 

Organisering av aktivitet 
 
 
1 treningsøkt hver uke 
 
Maksimalt med ballkontakt 
 
mye aktivitet 
 
høy intensitet på hver spiller på trening 
 
Balanse/kroppsbeherskelse 
 
Plassering på banen. 
 
Kasteteknikker 
 
Tilnærmet lik spilletid for alle i kamper 
 
 
 
 

Støtteapparat, 
lokaler og utstyr 
 
2-3 ledere pr. lag, 
minimum 1 voksen 
med trenerkurs 
 
Ulike kurs 
 
Jevnlige 
foreldremøter 
 
Trening i hall 
 
Alle har vær sin ball 
 
Kjegler, kasser, 
matter, 
balansebrett, 
hoppetau, etc. 
 
Trenermøter  
 
Foreldrekontakt 

Konkurranse 
 
 
Ca. 7 spillere pr. 
kamp 
 
Fair play 
 
Lokale 
turneringer 
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Alder 
 
 
9-10 år 

Strategier 
 
 
Satses på bredde 
 
Vektlegges det 
sosiale i stor grad. 
 
Øving i 
grunnleggende 
teknikker gjennom 
lek i lagspill. 
 
Opplevelse av 
mestring. 
 
Samhold og 
tilhørighet ved å 
styrke ”vi”følelsen. 
 
Variert trening 
 
Forsvar 1-1 
 
Innføre spill på stor 
bane 
 

Organisering av aktivitet 
 
 
1-2 treningsøkter hver uke i hall 
 
Maksimal ballkontakt 
 
Stor aktivitet  
 
Høy intensitet på alle under trening 
 
Allsidig ballbehandling 
 
Mye lek med innslag av 
håndballferdigheter.  
 
Bevegelighetstrening. 
 
Tilnærmet lik spilletid på kamper 

Støtteapparat, 
lokaler og utstyr 
 
2-3 ledere pr. lag, I 
voksen med 
trenerkurs 
 
Ulike kurs 
 
Foreldremøter 
 
Alle har hver sin 
ball 
 
Kjegler, kasser, 
matter, 
balansebrett, 
hoppetau ect. 
 
Trenermøter 
 
Foreldrekontakt 
 
 

Konkurranse 
 
 
Ca. 12 spillere pr. 
kamp. 
 
Lokale 
turneringer 
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Aldersgruppe: 11 år 

Mål og virkemidler: 

o Skape mestringsfølelse 

o Sosial atmosfære og sosial tilhørighet innen idrett 

o Trening som inneholder lek, glede, trivsel og allsidighet med ball 

Strategier 
 
 
Satses på bredde 
 
Vektlegges det sosiale i 
stor grad. 
 
Øving i grunnleggende 
teknikker gjennom lek i 
lagspill. 
 
Opplevelse av mestring. 
 
Samhold og tilhørighet ved 
å styrke ”vi”følelsen. 
 
Variert trening 
 
Forsvar 1-1 
 
Bli kjent med ulike 
spillerplasser og 
spillformasjoner 
 
 

Organisering av aktivitet 
 
 
2 treningsøkter hver uke i hall 
 
Maksimal ballkontakt 
 
Stor aktivitet  
 
Småspill 
 
Høy intensitet på alle under trening 
 
Innføring av skudd og finteteknikker 
 
Innføring i individuelle forsvarsteknikker 
  
Tilnærmet lik spilletid på kamper 

Støtteapparat, 
lokaler og utstyr 
 
2-3 ledere pr. lag, I 
voksen med 
trenerkurs 
 
Ulike kurstilbud 
 
Foreldremøter 
 
Alle har hver sin 
ball 
 
Kjegler, kasser, 
matter, 
balansebrett, 
hoppetau, etc. 
 
Trenermøter 
 
Foreldrekontakt 
 
 

Konkurranse 
 
 
Ca. 12 spillere pr. 
kamp. 
 
Seriespill på rett 
nivå 
 
Lokale 
turneringer 
 
Beachtilbud 
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Aldersgruppe: 12 år  

Mål og virkemidler: 

o Utvikle sportslige kvaliteter 

o Ha et lag i serien 

 

Strategier 
 
 
Bredde 
 
Trening med allsidig 
teknikktrening i sentrum 
 
Grunnleggende teknikker: 
-grunnskudd 
-hoppskudd 
-ulike finter 
-forsvarsteknikker 
-målvaktsteknikker 
-angrepsspill 
-Kast/Mottak 
 
Spesifikke 
målvaktstreninger 
 
Spillerne trenes på ulike 
spillerplasser 
 
Spillerne introduseres for 
egentrening(øvelser med 
fokus på 
balanse/forebygging av 
skader) 
 
 
 

Organisering av aktivitet 
 
 
2 treningsøkter hver uke i hall 
 
Maksimal ballkontakt 
 
Stor aktivitet 
 
Småspill  
 
Høy intensitet på alle under trening 
 
 
Innføring av enkle trekk 
 
Grunnleggende målvaktteknikker 
gjennom egne målvaktstreninger  
 
Skadeforebyggende øvelser 
 
Tilnærmet lik spilletid på kamper 

Støtteapparat, 
lokaler og utstyr 
 
2-3 ledere pr. lag, I 
voksen med 
trenerkurs 
 
Ulike kurstilbud 
 
Foreldremøter 
 
Alle har hver sin 
ball 
 
Kjegler, kasser, 
matter, 
balansebrett, 
hoppetau etc. 
 
Trenermøter 
 
Foreldrekontakt 
 
 

Konkurranse 
 
 
Ca. 12 spillere pr. 
kamp. 
 
Seriespill på rett 
nivå 
 
Cuptilbud 
 
Lokale 
turneringer 
 
Mulighet for 
turneringer i 
Norden 
 
Beachtilbud 
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Aldersgruppe: 13 år  

Mål og virkemidler: 

o Utvikle sportslige kvaliteter 

o Ha et lag i serien 

Strategier 
 
 
 
Trening med allsidig 
teknikktrening i sentrum 
  
Grunnleggende teknikker: 
-grunnskudd 
-hoppskudd 
-ulike finter 
-forsvarsteknikker 
-målvaktsteknikker 
-angrepsspill 
-Kast/mottak 
 
Basistrening(styrke/ 
kjernetrening) 
 
Spesifikke 
målvaktstreninger 
 
Spillerne trenes på ulike 
spillerplasser 
 
Spillerne introduseres for 
egentrening(øvels-er med 
fokus på 
balanse/forebygging av 
skader) 
 
 
 

Organisering av aktivitet 
 
 
2-3 treningsøkter hver uke i hall 
 
Maksimal ballkontakt 
 
Småspill 
 
Stor aktivitet  
 
Høy intensitet på alle under trening 
 
Videreutvikle skudd, finteteknikker og 
forsvarsteknikker 
 
Innføring av trekk 
 
Grunnleggende målvaktteknikker 
 
Skadeforebyggende øvelser 
 
Tilnærmet lik spilletid på kamper 

Støtteapparat, 
lokaler og utstyr 
 
2-3 ledere pr. lag, I 
voksen med 
trenerkurs 
 
Ulike kurstilbud 
 
Foreldremøter 
 
Alle har hver sin 
ball 
 
Kjegler, kasser, 
matter, 
balansebrett, 
hoppetau ect. 
 
Trenermøter 
 
Foreldrekontakt 
 
 

Konkurranse 
 
 
Ca. 12 spillere pr. 
kamp. 
 
Seriespill på rett 
nivå 
 
Cuptilbud 
 
Lokale 
turneringer 
 
Mulighet for 
turneringer i 
Norden 
 
Beachtilbud 
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Aldersgruppe: 14 år 

Mål og virkemidler: 

• Utvikle sportslige kvaliteter 

• Ha med spillere i Son utviklingsmiljø og regionalt utviklingsnivå 

• Ha minst et lag i serie med i regionen 

Strategier 
 
 
 
Bredde 
 
Vektlegge teknikk- og 
spillerutvikling i flere 
posisjoner 
 
Videreutvikle 
grunnleggende teknikker: 
-grunnskudd 
-hoppskudd 
-ulike finter 
-forsvarsteknikker 
-målvaktsteknikker 
-angrepsspill 
 
 
Utvikle en større 
bevissthet om fysisk 
trening 
 
Gjennomføring av 
egentrening i perioder 
 
Spesifikke 
målvakttreninger 
 
Regelkurs  

Organisering av aktivitet 
 
 
2-3 treningsøkter hver uke i hall 
 
Maksimal ballkontakt 
 
Fysikk/koordinasjon 
 
Allsidighetstrening 
 
Småspill 
 
Stor aktivitet  
 
Høy intensitet på alle under trening 
 
Videreutvikling av skudd og 
finteteknikker 
 
Videreutvikling av forsvarsteknikker 
 
Videreutvikling ulike trekk 
 
Fysisk trening sommerhalvåret 
  
 

Støtteapparat, 
lokaler og utstyr 
 
2 trener pr. lag, I 
voksen med 
trenerkurs 2 
/spillerfaring/ferdig
heter 
 
Ulike kurstilbud 
 
Foreldremøter 
 
Spillermøter 
 
Kjegler, kasser, 
matter, 
balansebrett, 
hoppetau ect. 
 
Trenermøter 
 
Foreldrekontakt 
 
 

Konkurranse 
 
 
Ca. 12 spillere pr. 
kamp. 
 
Seriespill på rett 
nivå 
 
Hospitering 
 
Innsats, oppmøte, 
sosiale og 
sportslige 
ferdigheter er 
avgjørende for 
spilletid. 
 
Mulig for 
turneringer i 
Norden 
 
Lokale 
turneringer 
 
Beachtilbud 
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Aldersgruppe: 15 år 

Mål og virkemidler: 

• Utvikle sportslige kvaliteter 

• Ha med et tilbud for begge aldersgrupper 

• Ha med spillere i Son utviklingsmiljø og regionalt utviklingsnivå 

• Ha minst et lag i serie med i regionen 

Strategier 
 
 
Bredde og 
eventuelt satsning 
 
Vektlegge teknikk- 
og spillerutvikling i 
flere posisjoner 
 
Grunnleggende 
teknikker: 
-ulike 
skuddalternativer 
-ulike finter 
-forsvarsteknikker 
-målvaktsteknikker 
-angrepsspill 
 
Fokus på samspill 
og spillerforståelse  
 
Utvikle en større 
bevissthet om 
fysisk trening 
 
Gjennomføring av 
egentrening i 
perioder 
 
Spesifikke 
målvakttreninger 
 
Regelkurs  

Organisering av aktivitet 
 
 
2-3 treningsøkter hver uke i hall 
 
Maksimal ballkontakt 
 
Fysikk/koordinasjon 
 
Allsidighetstrening 
 
Stor aktivitet  
 
Høy intensitet på alle under trening 
 
Videreutvikling av skudd og 
finteteknikker 
 
Videreutvikling av forsvarsteknikker 
 
Videreutvikling ulike trekk 
 
Fysisk trening sommerhalvåret 
 
Mulighet for felles treninger med eldre 
lag.  
 

Støtteapparat, 
lokaler og utstyr 
 
2 trener pr. lag, I 
voksen med 
trenerkurs 2 
/spillerfaring/ferdig
heter 
 
Ulike kurstilbud 
 
Foreldremøter 
 
Spillermøter 
 
Kjegler, kasser, 
matter, 
balansebrett, 
hoppetau ect. 
 
Trenermøter 
 
Foreldrekontakt 
 
 

Konkurranse 
 
 
Ca. 12 spillere pr. 
kamp. 
 
Seriespill på rett 
nivå 
 
Hospitering 
 
Innsats, oppmøte, 
sosiale og 
sportslige 
ferdigheter er 
avgjørende for 
spilletid. 
 
Mulig for 
turneringer i 
Norden 
 
Lokale 
turneringer 
 
Beachtilbud 
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Aldersgruppe: 16 år  

Mål og virkemidler: 

• Utvikle sportslige kvaliteter 

• Legge til rette for spiller i Sup og regionalt utvikling 

 

Alder 
 
 
16 år 

Strategier 
 
 
Bredde og 
eventuelt  satsning 
 
Vektlegge teknikk- 
og spillerutvikling i 
flere posisjoner 
 
Videreutvikle 
hurtighet og 
intensitet 
 
Spesifikke 
avslutnings-
teknikker 
 
Utvikle en større 
bevissthet om 
fysisk trening 
 
Gjennomføring av 
egentrening i 
perioder 
 
Spesifikke 
målvakttreninger 
 
Regelkurs  

Organisering av aktivitet 
 
 
3-5 treningsøkter hver uke, 2-3 i hall 
 
Styrketrening 
 
Maksimal ballkontakt 
 
Fysikk/koordinasjon 
 
Allsidighetstrening 
 
Stor aktivitet  
 
Høy intensitet på alle under trening 
 
Videreutvikling av skudd og 
finteteknikker 
 
Videreutvikling av forsvarsteknikker 
 
Videreutvikling ulike trekk 
 
Fysisk trening sommerhalvåret 
  
Treningsleir 
 
Trening med seniorlag 
 

Støtteapparat, 
lokaler og utstyr 
 
2 trener pr. lag, I 
voksen med 
trenerkurs 2 
/spillerfaring/ferdig
heter 
 
Tilgang til alternativ 
trening 
 
Ulike kurstilbud 
 
Foreldremøter 
 
Spillermøter 
 
Kjegler, kasser, 
matter, 
balansebrett, 
hoppetau etc. 
 
Trenermøter 
 
Foreldrekontakt 
 
 
 

Konkurranse 
 
 
Seriespill på rett 
nivå 
 
Bring 
 
Sør Norgeserien 
 
Beach 
 
Hospitering 
 
Innsats, oppmøte, 
sosiale og 
sportslige 
ferdigheter er 
avgjørende for 
spilletid. 
 
Mulig for 
turneringer i 
Norden 
 
Lokale 
turneringer 
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Aldersgruppe:  Senior 

Mål og virkemidler: 

• Utvikle sportslige kvaliteter. 

• Danne herrelag. 

• Beholde spillere. 

• Tilbud som dekker bredde og satsning. 

• Beholde lag i 2. divisjon. 

• Sosial tilhørighet. 

Alder 
 
 
18- og 
oppov
er 

Strategier 
 
 
Bredde 
 
Vektlegge teknikk- 
og spillerutvikling  
 
Legges opp til mye 
småspill 
 
Teknikker 
 
Formasjoner 
 
Gjennomføring av 
egentrening i 
perioder 
 
Spesifikke 
målvakttreninger 
 

Organisering av aktivitet 
 
 
2-3 treningsøkter hver uke i hall 
 
Egentrening 
 
Trening på tvers av aldersgruppene 
 
Styrketrening 
 
Samarbeid med aktuelle klubber 
 
Fysisk trening sommerhalvåret 
  
 

Støtteapparat, 
lokaler og utstyr 
 
2 trener pr. lag, I 
voksen med 
trenerkurs 2 
/spillerfaring/ferdig
heter 
 
Ulike kurstilbud 
 
Lagsrepresentant i 
styret. 
 
Spillermøter 
 
Kjegler, kasser, 
matter, 
balansebrett, 
hoppetau etc. 
 
Trenermøter 
 
 

Konkurranse 
 
 
Seriespill på rett 
nivå 
 
Hospitering 
 
Innsats, oppmøte, 
sosiale og 
sportslige 
ferdigheter er 
avgjørende for 
spilletid. 
 
Mulig for 
turneringer i 
Norden 
 
Lokale 
turneringer 
 
Beachtilbud 
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Trenere – lagledere – organisering og tilrettelegging av trening 
 
Mål:  
• Til enhver tid ha nok trenere med trenerkompetanse tilpasset de ulike nivå. 
• Å skape en arena for erfaringsutvikling og kunnskapsutvikling. 
• Godt organiserte treningsøkter for alle lag i hall. 
 
 
 
 
 
 

Trenere 
 

• Arrangere og 
tilby kurs slik 
at de ulike 
lagene har 
kompetente 
trenere 

• Det er styret 
v/sportslig 
leder som 
”ansetter” 
trenere på alle 
nivå 

• Behov: 1-2 
trenere pr 
påmeldt lag 

• Trenere skriver 
kontrakter 
med klubben 

 

• Tilby trenerkurs 

• Sammen med de 
øvrige klubbene i 
sonen arrangere 
trenerkurs på 
ulike nivå 

• Arrangere 
trenerforum  

 

• Utdanningskontakt er ansvarlig 
for å koordinere kurs og 
opplæringsvirksomhet 

• Gode kommunikasjons- og 
samarbeidsrutiner 

• Litteratur og kursmateriell 
tilgjengelig for trenere 

• Benytte egne dommere på 
treningskamper 

 

Lagledere • 1 lagledere pr 
lag 

 
 
 
 

• Hvert lag har 
ansvar for å 
rekruttere 
lagledere fra 
foreldregruppa 

• Gode kommunikasjons- og 
samarbeidsrutiner, bl.a benytte 
HIL`s hjemmeside til å legge ut 
artikler om 
lagene 

• Til enhver tid oppdaterte 
spillerlister 

 

Treninger • Langsiktig 
jobbing for 
bedring av 
treningskapasit
eten 

• Godt 
samarbeid 
med 
kommunen 

• Tildeling av 
treningstid i 
hall 

 
 
 
 
 

• I samarbeid med 
trenere er styret 
ansvarlig for å 
sette opp 
treningstid for alle 
lag 

• Sambruk av hall. 
La lag som passer 
sammen få 
treningstid 
tilpasset behov 

• Fleksibel i bruken 
av hallen – lag 
som passer 
sammen har noe 
tid 
felles og noe tid 
alene 

• Effektiv bruk av 
tildelt tid i hall 

 
 

• Gode kommunikasjons- og 
samarbeidsrutiner 

• Mulighet for å dele bane i 2 ved 
sambruk 

• Samarbeide med andre 
idrettsgrener som spillerne 
deltar i. 
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DOMMERE 
Mål: 
• Til enhver tid ha nok dommere i forhold til antall påmeldte lag. 
• Rekruttere nye dommere. 
• Godt samarbeid mellom klubbens dommere og lag. 
 
 
     Dommere 

 STRATEGIER ORGANISERING AV 
AKTIVITET 
 

STØTTEAPPARAT, LOKALER OG 
UTSTYR 
 

Dommere • Rekruttere 
dommere 

• Ha egen 
dommer-
ansvarlig i 
klubben 

• Ha kursede 
dommer-
utviklere i 
klubben 

• Følge opp egne 
dommere 
 

• Tilby dommerkurs på 
alle nivåer 

• Egne dommere trekkes 
inn på treninger 
(dømming, 
regelgjennomgang mv) 

• Tilby dommersamlinger 
 

 

• Dommeransvarlig er 
ansvarlig for å koordinere 
kurs og 
opplæringsvirksomhet 

• Gode kommunikasjons- og 
samarbeidsrutiner 

• Litteratur og kursmateriell 
tilgjengelig for dommere 

• Benytte egne dommere på 
treningskamper 

• Utstyrspakke 
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Vedlegg: 
 
RETNINGSLINJER RUNDT SATSNINGSLAG: 
 
HIL håndball ønsker å legge til rette for satsning for aktuelle lag fra 15-årsalderen. Det er styret som avgjør 
hvilke lag dette skal gjelde. 
HIL håndball-styret sin vurdering i forhold til satsningslag er basert på bl.a.: 

• Spillernes utvikling og sportslige kvaliteter. 

• Lagets holdninger, ønsker og innsatsvilje. 

• Antall spillere. 

• En helhetlig vurdering av laget. 
 

Alder: 
Det 
aktuelle 
laget 

Mål: 

Delta i Bring/Lerøy 

Delta i Sør-Norge serien 

 

 

Metoder: 

-Klubben avklarer det økonomiske rundt 

laget. 

-Laget få tildelt egne dugnader. 

-Skape et trenerteam med aktuell 

kompetanse. 

-Lagen en aktivitetsplan som blir presentert 

spillerne. 

- Ulike treningsalternativer 

(hall/treningsstudio/skogen osv). 

- Arrangere treningsleir? 

- Deltagelse i ulike cuper. 

- Hospitering på eldre lag. 

-- Nivådele spillerne. 

- Tillatt med ulik spilletid. 

- Åpner opp for å hente inn spillere fra andre 

klubber. 

 

 

Filosofi: 

De som ønsker å satse skal få en arena 

hvor de kan utvikle sine spillerferdigheter. 

 
 


