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Flest mulig, lengst mulig, best mulig
 

”Vi skal utvikle barn og unge som vi kan være stole av!” 
 
 
 

 

 

 

 

 



Kjære Os Håndball venn! 

 

Du har funnet veien til vår sportslige plan. Planen er 

ment å være ett verktøy for deg som trener ett 

aldersbestemt lag i klubben vår, samt for både spillere, 

ledere og foreldre.  

 

Stolthet, tradisjon og identitet! 

 

Tradisjon, stolthet og identitet er viktige 

suksessfaktorer i Os Håndball. Vi skal være stolte når 

vi ser og tar på oss drakter med Os Håndball logo. I Os 

håndball ønsker vi en levende sportsplan som benyttes 

av trenerne i klubben. Vi ønsker deg lykke til i 

treningsarbeidet og takker deg for jobben du gjør for 

klubben 

 

I planen finner du 

• Hva slags klubb Os Håndball er, og hvilke verdier 

klubben ønsker å formidle 

• Hva vi ønsker at det sportslige innholdet skal være  

• Hvordan du skal legge opp treningene til 

forskjellige aldersgrupper 

• Forslag til øvelser til hvert alderstrinn (vedlegg) 

• Litt om lagledelse – hvordan man forholder seg til 

klubben, foreldre, spillere og laget 

• Klubbens retningslinjer for differensiering og 

hospitering  

Driften av Os Håndball 

 

1. Klubbstyrt 

Klubbens styre setter premissene for en styrt 

utvikling av alt som skjer. Det sikrer langsiktighet, 

forutsigbarhet og uavhengighet. 

2. Engasjement 

Klubben driftes gjennom frivillig innsats fra 

klubbens medlemmer. Os Håndball ønsker alle 

spillere, trenere, ledere og tillitsvalgte velkommen 

 

 

 

Os Håndball - Visjon 

 

Os Håndball`s visjon er å være en samlende klubb i 

Os-bygda, skape gode treningsmiljøer og høy aktivitet 

fra de yngste til de eldste. Os Håndball ønsker alle 

som vil, velkommen til Oshallen og klubben vår.  

 

Håndballglede og utvikling for alle! 

 

 

  

Trygghet og sosial tilhørighet! 



Våre kjerneverdier! 

Kjerneverdiene skal ligge i bunn av alt vi gjør 

 

Engasjerende 

Det skal være stor ”takhøyde” og aksept for at vi alle er 

ulike, både på og utenfor banen 

 

Målretta 

Vi skal jobbe systematisk og målretta på alle nivåer i 

klubben. Vi skal ikke være redd for å søke nye 

utfordringer og fremgang. Vi skal tørre å stille krav til 

hverandre og ha en ambisiøs og positiv fremtoning. 

 

Inkluderende 

I Os Håndball er det nulltoleranse for diskriminering og 

trakassering. Vi skal ha en inkluderende holdning der 

alle er velkommen. 

 

Humørfylt 

Håndball skal spilles med energi og et smil rundt 

munnen. Det skal være artig å komme til Oshallen og 

stemningen skal være god både på tribunen og banen. 

 

 

 

 

 

 

 

Miljø 

Trygghet og sosial tilhørighet er avgjørende for at 

mennesker skal utvikle seg og trives. Velfungerende 

sosial samhandling er derfor avgjørende både for at 

lag og individ skal kunne blomstre.  

 

 

 

I arbeid med barn og unge er det viktig at det skjer 

samhandling utenfor håndballbanen. Det å skape en 

kameratgjeng gir positiv effekt på mange måter.  

 

Mange svært gode lag i aldersbestemt håndball og 

seniorhåndball har vunnet på vektlegging av både det 

sosiale og det sportslige. Lagledere, oppmenn, foreldre 

og trenere  kan sammen bidra til å forsterke dette 

samholdet ved å sørge for positivitet og engasjement 

rundt barna. 

 

I de senere årene har man fått en stadig større 

forståelse for at et godt lag ikke nødvendigvis er 

summen av de individuelt beste utøverene. Det gjelder 

i stor grad å finne utøvere som er i stand til å 

samhandle og påvirke hverandre positivt. Dette er 

også avgjørende for at den enkelte skal finne 

motivasjon og styrke til å legge ned den innsatsen som 

er nødvendig for å realisere sitt fulle potensial.   

 



Forventninger til deg som trener og 

mål med treningsøkta: 

 

1. MØT ALLTID FORBEREDT. Det skaper god flyt 

og effektive økter. 

2. GJENNOMGÅ TRENINGEN før start med spillerne 

og avslutt alltid med felles oppsummering 

3. STILL KRAV til aktiviteten/oppførsel, vær tydelig 

som leder 

4. VEILED fremfor å instuere. Det er lov å gjøre feil i 

Os Håndball 

 

5. ENERGI smitter, vær på ”hugget”, men husk å 

spre glede, varme og se alle 

6. AVGRENS TEMA og moment, bygg ”stein på 

stein” 

7. HA EN RØD TRÅD i økta. Velg øvelser som 

støtter de læringsmål du har valgt 

8. TEMPO, INTENSITET OG KVALITET er 

nøkkelord i treningshverdagen. 

9. ENGASJERENDE, MÅLRETTA, 

INKLUDERENDE, OG HUMØRFYLT Det er vårt 

levesett 

10. KLUBBSTYRT – Os Håndball er en klubbstyrt 

klubb 

 

 
 
 

IDRETTENS BARNERETTIGHETER  
 
1. TRYGGHET 

Barn har rett til å delta i et trygt treningsmiljø, fritt 
for press og utnyttelse. Barn under 6 år skal ha 
med seg en voksen på aktivitetene. 
 

2. VENNSKAP OG TRIVSEL 
Barn har rett til å delta i trenings- og 
konkurranseaktiviteter der det er lagt til rette for at 
de skal utvikle vennskap og solidaritet 
 

3. MESTRING 
Barn har rett til å oppleve mestring og lære mange 
ulike ferdigheter. De skal også ha muligheter for 
variasjon, øving og samspill med andre 
 

4. PÅVIRKNING 
Barn har rett til å si sin mening og bli hørt. De skal 
ha mulighet til å være med på planlegging og 
gjennomføring av egen idrettsaktivitet sammen  
med trenere og foresatte 
 

5. FRIHET TIL Å VELGE 
Barn har rett til å velge hvilken idrett, eller hvor 
mange idretter de vil delta i. De bestemmer selv 
hvor mye de vil trene 
 

6. KONKURRANSER FOR ALLE 
Barn har rett til å velge om de vil delta i 
konkurranser eller ikke. Barn som melder 
overgang fra en klubb, innen samme idrett, skal 
ha full rett til å delta i konkurranser for en ny klubb 
straks overgangen er registrert.  
 

7. PÅ BARNAS PREMISSER 
Barn har rett til å delta i trenings- og 
konkurranseaktiviteter som er tilpasset deres 
alder, fysiske utvikling.  
 
 

 



Barne- og ungdomshåndball 

 

Barnehåndball 6-11 år 

Ungdomshåndball 12-16 år 

 

Os Håndball har tilbud til gutter og jenter fra de er seks 

år (1 klasse). Målet med all aktivitet er å gi alle et godt, 

lystbetont og trygt tilbud. Barnehåndballen i Os 

Håndball skal tuftes på NHF`s og Norges 

idrettsforbundets grunnpilarer. 

 

Respekt, toleranse og likeverd  

 

Os Håndball ønsker å skape et miljø som preges av 

respekt, toleranse og likeverd. Tilhørighet og godt 

miljø, både blant trenere, spillere og foreldre er første 

bud. 

Tilhørighet og godt miljø! 

 

Retningslinjer for aktivitet i banehåndballen 

Det skal vises forståelse og fleksibilitet for deltagelse i 

andre idretter i og utenfor klubben. 

Trenere i barne- og ungdomshåndballen er stort sett 

foreldre, foresatte eller nærstående som gjør en 

innsats på frivillig basis. Vi må ta hensyn til dette. Vi 

forventer likevel at sportslig og sosial utvikling av 

spillerne er i tråd med klubbens sportsplan, samt at 

lagets ledere legger forholdene til rette for en målrettet 

og utviklende aktivitet. Oppmann eller foreldrekontakt 

har særskilt ansvar opp mot Sportslig utvalg for å sikre 

at det ikke forekommer forskjellsbehandling eller 

uheldig forfordeling. Det skal gjøres en evaluering av 

alle trenere hvert år innen 1 februar, med fokus på 

likebehandling og spillernes utvikling  

 

Treningsgruppene skal være dynamiske, og det skal 

være rom for individuell tilpasning basert på 

motivasjon, mulighet og ønsker. Nesten all trening bør 

foregå med ball, der tilpasning eller variasjon i 

ballstørrelse gir best effekt. Det skal avholdes 

minimum to foreldremøter årlig. Anbefaler ett før 

sesongstart (august-september) og ett etter 

høstsesongen (desember-januar). Sesongslutt (April-

Mai). 

 

Trivsel = trygghet + mestring 

 

Alle spillere skal ”bli sett” på trening og i kamp, noe 

som krever individuelle tilbakemeldinger. Ros mye, 

ikke bare ved scoring. Legg vekt på og forsterk positivt 

det som er bra. Mestring er nøkkelord. Alle bør få 

tilbakemeldinger og utfordringer tilpasset sitt nivå, da 

er det mest gøy for alle. Øvelsene skal tilpasses den 

enkelte spillers ferdighetsnivå. Spillerne skal få mest 

mulig jevnbyrdighet i både trening og kamp.  

 

Mestring er nøkkelord 

 

 



 

Tap kan også være en seier, spillerne skal lære å takle 

både seier og tap. Det at spillerne får til noe de har 

trent på er i seg selv en seier. Eller at mange 

forskjellige scorer i en kamp. Det er viktig at 

trener/lagleder lager realistiske mål sammen med 

spillerne. Fokuser alltid på målene laget har satt seg. 

I Barnehåndball er vi mer prosessorientert enn 

resultatorientert – det gjelder også når laget vinner!  

 

Tap kan også være en seier! 

 

 

 

Ved inndeling av lag skal sportslige, sosiale, 

geografiske og praktiske hensyn vektlegges. Lagene 

bør ikke være permanente, men justeres jevnlig. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Foreldrevettregler 
 

• Møt opp til kamp og trening, barna ønsker det 
 

• Gi oppmuntring til alle spillerne under kamp, ikke 
bare ditt barn 

 

• Oppmuntre i medgang og motgang, ikke kritiser 
noen 
 

• Respekter lagleder/treners bruk av spillere 
 

 

• Se på dommeren som en veileder, ikke kritiser 
avgjørelsene 
 

• Stimuler og oppmuntre ditt barn til å delta, ikke 
press de 

 
 

• Spør om kampen var morsom og spennende, ikke 
bare om resultatet 
 

• Sørg for riktig og fornuftig utstyr, ikke overdriv 
 

 

• Vis respekt for klubbens arbeid, ta initiativ til årlig 
foreldremøte for å avklare holdninger og 
ambisjoner 
 

• Tenk på at det er ditt barn som spiller håndball, 
ikke du 

 
 

• Engasjer deg, også i en definert rolle rundt laget 
og klubben 

 
 

 

 

 



Barnehåndball 6-8 år 

 

Håndball er gøy  

Os Håndball ønsker jenter og gutter velkommen til 

klubben fra de er 6 år. Aktiviteter på dette alderstrinnet 

skal være lystbetont og trygt. Alle spillere skal ha egen 

ball på trening og aktiviteter skal i hovedsak handle om 

å bli ”venn med ballen” og lek.  

 

Lystbetont, trygghet og 

mestringsfølelse!  

 

 

 

Læringsmål 

Viktig at barna lærer seg til å ta imot beskjeder, vise 

positiv adferd, samt hjelpe medspillere.  

Kast og mottak av ball, både med medspiller og alene 

mot vegg. Drible, eller sprette ballen; på stedet, i stor 

fart over rett strekning. Kontrollert uforstyrret løp med 

retningsforandring. Gjennomføre enkle motoriske 

bevegelser som hopp, hink eller to-fotslanding etter 

instruksjon.  

”Fair Play” 

 

Viser opptreden på og utenfor banen i henhold til 

klubbens målsettinger for ”Fair Play”, respekt og 

toleranse. 

Trening 

Fokus på det sosiale miljøet, mestring, trivsel og 

trygghet via balleker og stafetter vil stå sentralt. 

Rettferdighet er viktig i alle aktiviteter. Unngå kø. 

Øvelser i mindre grupper, bruk foreldre eller 

storesøsken aktivt til individuell veiledning og hjelp.  

Ball bør være en del av alle øvelser og aktivitet. Vis 

øvelser og oppmuntre spillerne til å øve hjemme – 

antall repetisjoner avgjør mestring og utvikling. 

Spilløvelser på trening bør prioriteres på småspill og i 

liten grad på fullskalaspill. 

 

Kamper 

Det skal være tilnærmet lik spilletid for alle. Topping av 

lag skal ikke forekomme.  

 

Ledelse 

Alle trenere må ha kjennskap til Os Håndball`s 

verdigrunnlag og sportsplan. Det forventes at alle 

trenere har planlagt økten i forkant og dette formidles 

til spillerne før trening med oppsummering etter endt 

trening. 

 

 

 

 

 

 



Barnehåndball 9-11 år 

 

Håndball er fortsatt gøy 

Vi er inne i den motoriske gullalderen og det å utvikle 

spillernes individuelle og relasjonelle ferdigheter skal 

prioriteres høyt.  

 

 

Utvikling av individuelle 

ferdigheter!  

Læringsmål 

Trygghet og sosial utvikling er fortsatt den viktigste 

driveren, der modenhet og utvikling varierer veldig.  

Skal kunne utføre kast og mottak i stor fart, utføre 

grunnskudd og hoppskudd fra alle posisjoner. Bevege 

seg og arbeide individuelt i grunnposisjon i forsvar, 

samt med medspillere. Skal kunne beherske alle 

grunnleggende posisjoner og bevegelser i angreps- 

spillet, samt kunne grunnleggende håndballregler som 

grep, skritt, tramp. Skal vise positiv innstilling og 

holdninger gjennom innsats og treningsvilje. Det skal 

trenes spesifikt på utgruppert forsvar samt fokus på 

bevegelig angrepsspill mot slike forsvar.  

 

 

Trening 

Etterstreb fokus på basisferdigheter i all trening, kast, 

mottak, skudd og basismotorikk i balanse, hopp og 

bevegelse bør inngå og vektlegges i alle øvelser. Bruk 

stor variasjon og fokus på småspill i spillaktiviteter. 

Mestring og trygghet via balleker vil stå sentralt også 

her. Fleksibel og dynamisk nivådeling i treningene bør 

benyttes. Alle spillerne bør gjennom sesongen trene 

på forskjellige plasser og få prøve dette i kamp. Ingen 

skal tvinges til å være målvakt. Ballen bør være en del 

av alle øvelser og aktiviteter. Antall repetisjoner avgjør 

mestring og utvikling. Spillaktivitet på trening bør 

fokusere på småspill og i mindre grad på gullskalaspill. 

 

Fokus på basisferdigheter 

Kamper 

I henhold til NHF anbefalinger bør det legges til rette 

for fleksibel og moderat nivådeling slik at den enkelte 

kan finne mestring på sitt nivå. Hospitering og 

oppmelding av et ferdighetslag i årgangen over er 

viktige verktøy som kan benyttes for at de beste og 

mest ivrige stimuleres samtidig som en grunnleggende 

breddeprioritering ivaretas. Urealistiske forventninger, 

utålmodighet og overdrevne ambisjoner (foreldre) 

skaper utfordringer. 

 

Det skal være tilnærmet lik spilletid 

for alle. Topping av lag skal ikke 

forekomme 

Ledelse 

Alle trenere må ha kjennskap til Os Håndball`s 

verdigrunnlag og sportsplan. Det forventes at alle 

trenere har planlagt økten i forkant og dette formidles 

til spillerne før trening med oppsummering etter endt 

trening 

 

 

 



Ungdomshåndball 12-16 år 

 

Håndball er kjempegøy 

Trygghet og sosial utvikling er fortsatt viktig, der mental 

og fysisk utvikling varierer veldig. 

 

Læringsmål 

Skal vise positiv gruppeadferd, som innebærer positiv 

innstilling og holdninger gjennom innsats og 

treningsvilje, både på fellestreninger og egentrening 

eller andre idretter. Treningsdisiplin er ett nøkkelord 

 

12 år – Spilleren skal beherske et utvalg av kollektive 

bevegelsesmønstre i forsvar samt fase 2 kontring og 

fase 3 etablert angrep. 

 

13 år – Spilleren skal beherske kasttypene fra gulver 

(sirkel, pisk og støt), tobeinsfinte, grunnskudd og 

hoppskudd. Jobbe med skuddpådrag mellom to 

spillere og viderespill til sidemann, blikk i forsvar og 

lære å ”stå på skuddarm”. Jobbe med 

fotarbeidsøvelser relevant til forsvarsarbeid. Laget skal 

ha minimum to forsvarsvarianter 6:0 og en offensiv 

variant. 

 

14 år – Beherske ”russer inngang”, pådragsteknikk, 

riktig fotsetting og pasninger begge veier. Jobbe mye 

med pådragspill i ulike sektorer (småspill), 

utspillsteknikk til kant, innspillsteknikk til linjespiller, 

posisjonsbestemte avslutninger (teknikkinnlæring). 

Spilleren skal også beherske tobeinsfinte og taklinger i 

forsvar (teknikk og timing). Linjespiller skal jobbe med 

sperreteknikk.  

 

15 og 16 år – Spillerne skal beherske pasninger fra 

luften, stegskudd, gjenleggingsteknikk som basis for 

krysspill og ”tsjekker-inngang”. Spillerene skal jobbe 

med overslagsfinte, pådragspill, både med og uten 

linjespiller (fortrinnsvis i småspillsituasjoner), enkelt 

kryssspill, overgnangspill og sliding i forsvar. 

 

Trening 

Behov for repetisjon og teknisk spesialisering. 

Spilleren bør ha 3-4 treninger pr. uke (gjerne innenfor 

flere idretter). Spesialisering på plasser starter rundt 13 

års alderen, men allsidighet skal fortsatt oppmuntres. 

Samhandling og utvikling av spilleforståelse får en 

sentral rolle, samtidig som basisferdighetene kast-

mottak-motorikk er en forutsetning for 

spillerutviklingen. Spillaktivitet på trening bør fokuseres 

på småspill og i mindre grad på fullskalaspill. 

 

Kamper 

Selv om reglene sier at man kan vinne kamper fra fylte 

12 år ønsker Os Håndball at alle spillerne på 

aldersbestemte lag skal få spille tilnærmet like mye når 

de er tatt ut til kamp selv om man er 16 år.  

 

Ledelse 

Alle trenere må ha kjennskap til Os Håndball`s 

verdigrunnlag og sportsplan. Det forventes at alle 

trenere har planlagt økten i forkant og dette formidles 

til spillerne før trening med oppsummering etter endt 

trening 

 

 



Litt om lagledelse 

Trenerutdanning  

Barnehåndballtrener - Alle trenere/ledere skal 

minimum ha gjennomført de 4 første modulene i 

Norges Håndballforbund`s Trener 1 iløpet av det første 

1/2- året som trener. Inneholder 4 moduler à 4 timer: 

1. Treningsøkta 

2. Kompis med kroppen 

3. Kast og mottak 

4. Kampaktiviteter – Verdier 

Undgomshånballtrener – Fra 12 årslag og oppover 

skal trener ha fullført Norges Håndballsforbund`s 

Trener 1 (totalt 12 moduler à 4 timer) i løpet av første 

sesong.  

Trenere som ønsker å ta videre utdanning må søke 

Stryet om dette og forplikter seg til klubben over en tid.  

 

Sosiale på laget  

Håndball skal være en fantastisk mulighet til å dyrke 

vennskap og knytte sterke sosiale bånd mellom barn, 

både som en del av en spillegruppe og et felleskap 

også utenfor banen. Det sosiale ved håndballen er 

kanskje den viktigste grunnet til at barn er med i idrett, 

dette aspektet er derfor viktig å vektlegge som trener, 

lagleder og foreldre. 

 

Samarbeid med foreldre  

Vi ønsker positivt foreldreengasjement og 

tilstedeværelse. Klubben har mange oppgaver som 

kan passe de aller fleste, medtrener, oppmenn, 

dugnadsinnsats, styreverv, deltagelse i komiteer.  Os 

Håndball ønsker at foreldrene skal få 

medbestemmelsesrett i mye av det som skjer rundt ett 

lag, dette får vi til med jevnlige foreldremøter og god 

kommunikasjon.  

 

Trenermøter 

Trenere forplikter seg til å møte på trenermøter og 

trenersamlinger som klubben arrangerer.  

 

Cuper 

Hvis man ønsker å melde på til andre cuper enn 

klubbens vanlige cuper må man først søke Styret om 

dette for å få påmeldingen godkjennt. 

Mail: leder@oshandball.no 

  

Dugnader for laget  

Hvis laget ønsker å jobbe dugnad må dette først 

godkjennes av styret  

Mail: sponsor@oshandball.no  

 

Laglister 

Trener er ansvarlig for å sjekke at alle spillere på laget 

har løst lisens og er spilleberettiget. Trener eller annen 

person rundt laget må også oppdatere laglister 

elektronisk via MinIdrett og ta.nif.no Laglister skal til en 

hver tid være korrekt og rapportert til klubbens 

medlemsansvarlig. 

medlemsansvarlig@oshandball.no  

 

Kontrakter 

Alle som trener lag i Os Håndball skal underskrive en 

kontrakt som binder deg til klubben i den angitte 

tiden/sesongen. 

 

 

Hvordan fremtre på trening 

Bli hørt 

- Bruk fløyte og lær spillerne at det bestyr stopp 

- Lær spillerne til å holde seg og ballen i ro når du 

snakker 

- Kall spillerne til deg hvis det er vanskelig å bli hørt 

 

mailto:sponsor@oshandball.no
mailto:medlemsansvarlig@oshandball.no


Bli forstått: 

- Forklart kort og enkelt / bruk enkle ord 

- Kun få klarer å ta imot mer enn en beskjed av 

gangen 

Bli Sett: 

- Når du skal vise noe, plasser deg slik at spillerne 

ser deg 

- Husk at du fint kan bruke spillerne til å vise, 

dersom det er ting du ikke selv behersker 

 

 

 

Vedlegg: 

 Utvklingsplan for de ulike alderne, med øvelser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trakassering og overgrep 

I Os Håndball er det nulltoleranse for trakassering, vi 
har alle ett ansvar og følger Norges Idrettsforbund`s og 
Norges håndballforbund`s regler og prosebyrer 

https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/om-
oss/visjon-og-verdier/seksuell-trakassering/   
 

Følgende retningslinjer gjelder i hele norsk idrett: 

1. Behandle alle med respekt, og avstå fra alle 
former for kommunikasjon, handling eller 
behandling som kan oppleves som krenkende. 

2. Unngå berøringer som kan oppleves som uønsket. 

3. Unngå alle former for verbal intimitet som kan 
oppleves som seksuelt ladet. 

4. Unngå uttrykk, vitser og meninger som omhandler 
utøveres kjønn eller seksuelle orientering på en 
negativ måte. 

5. Tilstrebe å ha begge kjønn representert i 
støtteapparatet. 

6. Unngå kontakt med utøvere i private rom uten at 
det er flere til stede eller det er avtalt med foresatte 
eller idrettsledelsen. 

7. Vise respekt for utøverens, trenerens og lederens 
privatliv. 

8. Unngå doble relasjoner. Dersom et gjensidig 
forhold etableres bør situasjonen tas opp og 
avklares åpent i miljøet. 

9. Ikke tilby noe form for motytelse i den hensikt å 
forlange eller forvente seksuelle tjenester i retur. 

10. Gripe inn og varsle dersom man opplever brudd på 
disse retningslinjene. Støtteapparatet (trenere, 
ledere, tillitsvalgte, funksjonærer, dommere, 
foreldre mfl.) har hovedansvar for at 
retningslinjene gjøres kjent og overholdes i 
organisasjonen/idrettsmiljøet. 

 

 

 

 

https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/om-oss/visjon-og-verdier/seksuell-trakassering/
https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/om-oss/visjon-og-verdier/seksuell-trakassering/


 

Spilleren 

 

I Os Håndball ønsker vi at spillerne skal oppleve 

mestring, både på trening og kamp. Det vil gi jentene 

og guttene gode opplevelser på håndballbanen, noe 

som igjen kan føre til at de holder på lenger.  

Differensiering og hospitering er å anse som sportslig 

rettede verktøy man kan benytte for å optimalisere de 

individuelle utfordringene, slik at flest mulig opplever 

mestring og trivsel. Samarbeid mellom trenere og 

støtteapparat i de forskjellige årsklassene er da 

påkrevd. Dette krever en felles forståelse for hvilken 

retning man ønsker for spilleren. Havner man i 

situasjoner hvor det oppstår uenighet omkring dette 

skal man henvende seg til klubbens sportslige leder. 

 

 
 

 

Differensiering 

Hvordan gjør vi det og når begynner vi med 

differensiering? 

 

Barnehåndballen starter det året barnet begynner på 

skolen. De to første årene er det ingen behov for 

differensiering. Deretter kan det være lurt å 

differensiere etter ferdighets-, modenhets- og 

interessenivå på noen av treningsøktene. I tillegg til det 

sportslige må vi også ta hensyn til det sosiale og 

praktiske aspekt. 

 

 

 

Hospitering 

Hospitering er et viktig tilbud som ivaretar behovet for 

å stimulere de beste og mest ivrige, samtidig som vi 

skal sikre at de forblir og bidrar positivt i sin egen 

årgang. Hospitering skal både ivareta spillerens og 

årgangens interesser, og skal ivareta sportslige forhold 

slik at permanent flytting av spillere til aldersgrupper 

unngås. 

Utvalgte spillere kan få mulighet til å trene og spille 

med lag som er eldre enn spilleren, i en gitt periode, 

inkludert trening og/eller kamp i perioden. Det skal 

etableres en skriftlig dokumentasjon for hospiteringen 

som angir spiller, tidsperiode og årsak til hospiteringen. 

Avtalen skal godkjennes av begge lags trenere samt 

spilleren, spillerens foresatte og sportslig utvalg. 

 

Følgende kriterier skal være førende for 

utveksling/hospitering av spillere; Spilleren ønsker det, 

treningsoppmøte, innsats på trening og kamp, gode 

ferdigheter, medfødte egenskaper og potensiale.   

 

 

 

 



Lån av spiller til kamp 

Spilleren skal primært spille på sitt lags årstrinn. Lån 

av spillere til kamp kan forekomme og avklares mellom 

lagene/trenerne. Lån av spillere skal ikke være av fast 

art slik at det kan oppleves som hospitering. Spilleren 

kan spille flere kamper samme helg/dag, men pass på 

belastningen. Det skal ikke lånes spillere fra yngre lag 

til kamp på bekostning av spillere som har holdninger, 

treningsinnsats og fremmøte i det aktuelle alderstrinn. 

 

 

 

Ved utlån av spillere på de yngste lagene skal dette gå 

etter prinsippet alle som har ferdigheter og ønsker å 

spille på andre lag kan få muligheten. Det anbefales å 

lage et rulleringssystem som organiseres mellom 

laglederne på de enkelte lag. Hvis krise, for eksempel 

sykdom kvelden før, er det opp til den enkelte trener å 

kontakte trener til annet lag for lån av spiller.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Overgang til seniorhåndballen 

 

Det er helt avgjørende at dialogen mellom 

aldersbestemt trener og seniortrener(e) er god.  

 

Kriterier som spillerne bør oppfylle 

Spilleren bør ha nok håndballforståelse for at trening 

med seniorlag skal bli en god opplevelse. Det kreves 

også at spilleren er ydmyk i forhold til eldre spillere og 

trenerteam. 

 

Når bør spilleren få trene med seniorlag? 

Treningsvilje, iver og ferdigheter er avgjørende 

faktorer, treneringer med seniorlag skal ikke være på 

bekostning av egne treninger med aldersbestemt lag 

 

Når bør spilleren få spille med seniorlag? 

Reglene sier at spiller skal ha fylt 16 år. Ellers blir dette 

en vurdering av spillerens ferdigheter, treningsvilje og 

iver. Det er på trening vi blir bedre. 

 

Seniorspillerne`s ansvar for å inkludere 

ungdomsspillere? 

Os Håndball ønsker at seniorlagene skal ha en 

”fadderordning” slik at nye spillere blir tatt hånd om på 

seniortreningene.  

 

 

 



Seniorhåndballen i Os Håndball 

 

Overordnede mål for seniorhåndballen 

Gjennom satsing på bredde og god treningskultur 
skape seniorlag i nasjonalt toppnivå. 
 
- Innen sesongen 2020/21 ha damelag i 1. divisjon 
- Innen sesongen 2020/21 ha herrelag i nasjonal 2. 

divisjon 
- Innen sesongen 2020/22 ha spillere i toppen i hver 

aldersbestemt årsklasse fra og med j/g14. 
 

Organisering rundt seniorlagene 

Det bør være 1 represntant for seniorhåndball med 

i sportslig utvalg. 

Det bør være 1 som har ansvar for all praktisk 

organisering rundt laget, eks. bestille reise til 

bortekamper, sørge for god gjennomføring på 

heimekamper med «innløpsbarn», ta imot 

motstanderlag, ta imot dommere, «sørge for at alle 

har alt», være behjelpelig med å lage lunsj til 

heimekamper. 

Dette for å avlaste trenerne samtidig som det må 

være en person som trenerne kan samarbeide 

med. 

 

Forventninger til trenere 

Os Håndball krever at trenerne planlegger, organiserer 

og gjennomfører treningsøktene og informerer spillere 

før hver trening om hva som er agenda. 

Oppkjøringsfasen starter cirka 1 måned etter avsluttet 

sesong (ca 18. Mai). Juli er egentreingsmåned, med 

treningsprogram for spillerne.  

 

Krav til utdanning  

Klubbens seniortrenere bør ha startet på Trener 2 

utdanningen. Trenere for 2 divisjon og høyere skal 

etter nye regler fra Norges Håndballforbund ha fullført 

Trener 2.  

 

Holdninger 

Seniorspillere i Os Håndball skal fremstå som forbilder 

for yngre lag. Når drakt og bekledning med Os 

Håndball logo er på er vi ambassadører for vår klubb. 

Vi ønsker å se humørfylte spillere og gøy håndball. 

 

Treningsmengde, vilje og tid 

Det kreves i utgangspunktet 3 fellestreninger i uken for 

lag i 2 divisjon + egentrening i form av styrke 

 

 

Klubbengasjement / Forventninger til spillere 

Senior Damegruppen har ansvar for kafe under 

andesleppet (Marknadsdagene) i slutten av Juni 

måned hvert år 

Senior Herregruppen har ansvar for selve andesleppet 

i Oselva samme dag.  

Ellers skal seniorguppen yte på lik linje med 

aldersbestemte lag i loddsalg og andre ting klubben til 

enhver tid innfører. 

 

Retningslinjer for flytting av spillere mellom 1. og 

2. Lag (eller flere)  

Her gjelder til enhver tid Norges Håndballforbunds 

regler for spillerbruk  

 

 

Kontrakter  



Spillere som er tatt ut på 1.laget, eller som har 

ambisjoner om å spille på 1.laget etter fylte 16 år skal 

underskrive kontrakt med klubben. 

Spillere under 18 år skal skrive under sammen med 

foresatte.  

 

Klubbens holdning til spillestil 

Den bør være i tråd med det man forventer at de 

yngere spillerne allerede har lært seg. 

 

 

 

 

 

 

Dommerutvikling i Os Håndball 

Dommergruppa skal være en synlig del av håndballen i 

Os. Den har som mål å bidra på en positiv måte både 

inn mot egen klubb, og i håndballen lokalt og nasjonalt.  

 

Dommergruppa skal kunne tilby dommere til klubbens 

egne kamper i barnehåndballen, samt i andre kamper. 

Dommerne skal representere klubben på en positiv 

måte inn mot region/forbund. De skal være en 

bidragsyter inn mot ”Fair Play” og gode holdninger i 

egen klubb.  

 

Os Håndball skal arrangere minst ett 

klubbdommerkurs for g/j  14 år pr. sesong.  

 

 

 

Vi skal sørge for at alle dommere som er medlem av 

klubben skal føle seg velkommen og verdsatt, og at 

forholdene legges best mulig til rette for gode 

prestasjoner. Det skal arrangeres to til fire samlinger 

for dommerne pr.år, samt at dommerkontakt i klubben 

vil være tilgjengelig ved behov.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Takk for innsatsen, vi håper på mange 

gode håndballopplevelser for store og 

små i klubben vår! 



 

 


