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1 Innledning 
 
Denne planen skal være et styrende dokument for den aktiviteten Ås IL håndball tilbyr sine 

utøvere, trenere, ledere, dommere og foreldre.  

Skal den sportslige planen gjøre en forskjell i hallen, må den være godt forankret hos alle i 

klubben. Derfor er det viktig at den gjøres kjent for alle innvolverte i Ås IL håndball og at den 

praktiseres i den daglige aktiviteten, og at den implementeres som en naturlig del i klubbens fora 

for trenere og ledere. 

Den sportslige planen er klubbens styringsverktøy og hjelpemiddel for treneren og laglederen. 

Med utgangspunkt i klubbens målsettinger og verdier legger sportsplanen grunnlaget for håndball 

for alle i et trygt og utviklende miljø. Planen skal danne grunnlag for kontinuitet, bygge trygghet 

og kunnskap, forebygge konflikter og være et praktisk verktøy for ledere og trenere i klubben.  

Planen evalueres og revideres av styret hvert tredje år og besluttes av årsmøtet. Det kan være 

behov for hyppigere små endringer nå til å begynne med, dette kan gjøres av sportslig utvalg og 

godkjennes av styret i Ås IL håndball. Endringer må gjøres kjent for klubbens trenere og 

lagledere.   

 
 

2 Overordnede målsetninger 
 
 

• Ås IL håndball skal gi sportslig tilbud fra håndballskole til seniornivå. 

• Ås IL håndball skal gi håndballglede gjennom langsiktig utvikling av individuelle og   

samspills ferdigheter. 

• Ås IL håndball skal være en møteplass der gruppens medlemmer kan bygge 

relasjoner på tvers av alder, kjønn og skolekrets i trygge omgivelser. 

• Ås IL håndball skal være en positiv faktor i nærmiljøet. 

• Å delta på sportslige og sosiale aktiviteter i lag og klubbregi skal gi minnerike og 

positive opplevelser.  

• Alle som spiller håndball i Ås IL skal kunne føle tilhørighet i klubben 

 

 

3 Grunnleggende verdier 
 

Her er verdiene som skal danne rammeverket og skal gjenspeiles i valgene vi gjør og 

hvordan vi opptrer i Ås IL håndball:  

 
 Samhold 

 Fairplay 

 Likeverd 

 Toleranse 

 Trygghet 
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Styret legger til rette for at verdiene implementeres i klubben, bla. i form av denne planen, 

og lagenes egne sportslige planer. Verdiene vil også være tema på trener og lagledermøter 

og foreldremøter innad i laget og i møter i regi av sportslig utvalg. Trenere og lagledere skal 

lage en egen plan for laget der de konkretiserer hva målene og verdiene betyr for deres lag, 

og konkretisering av punktene i tabellen senere i planen. Lagets egen plan skal sendes 

sportslig utvalg og gjøres kjent for foreldregruppen. Spillere fra 13 år og oppover skal også 

være kjent med lagets egen plan.  

Vedlegg 1 er et forslag til mal på en slik plan for lagene fra Håndballskolen  til og med 9 år.  

Vedlegg 2 er et forslag til mal for plan for lag fra 10 år og oppover.  

 

Samhold 

Vi skal være en klubb på tvers av alle alderstrinn og kjønn. Felles kickoff, pizzaavslutning 

og felles overnattingscup fra 10 år er tiltak for å skape samhold i klubben. Å fremstå som 

en klubb krever at alle lag, uavhengig av aldersgrupper, har samme drakter og 

overtrekksdrakter. Trenerne og lagledere jobber aktivt med å engasjere laget til å følge 

andre lag i klubben på f.eks.  hjemmekamper og på håndballcuper. Vi drar på en felles 

overnattings cup fra 10 år og opp til 16 år. På et lag skal det jobbes målrettet med samhold 

innad i laget, samt at alle skal inkluderes. Det skal arrangeres sosiale treff eller alternative 

aktiviteter for lagene utenom håndballtreningen. 

 

Fair play  

Fair Play er en kjerneverdi i håndballidretten, både på og utenfor banen. Alle har et ansvar for å 

vise respekt for hverandre og sørge for at alle har gode opplevelser med håndballen. Det er viktig 

å ha fokus på de idrettsutøverne som er gode til å bygge opp andre og gi positive 

tilbakemeldinger til medspillerene sine.  

Som voksen i klubben har du et ansvar for å bidra til en kultur hvor alle blir respektert som 

mennesker, enten de er spillere, trenere, dommere eller foreldre. De mest effektive 

arbeidsmiljøene er de som kjennetegnes ved en felles forståelse for at ros er viktigere enn ris, og 

det er ingen grunn til å tro at det er annerledes i en håndballklubb. 

Fair Play handler om hvordan vi opptrer overfor hverandre på trening og i kamp, men er også 

viktig utenfor banen. Fair Play handler til syvende og sist om toleranse, respekt, likeverd og 

menneskeverd. Ved å gi barna opplæring i grunnleggende fair play, gir du dem en god verdi i 

livet. 

Likeverd  

Alle medlemmer  i Ås IL håndball har like stor verdi, og på et lag er alle spillere 

likeverdige.  Uavhengig av ferdighetsnivå, treningsiver, alder, kjønn og kulturell bakgrunn  

skal alle få et godt håndballtilbud tilpasset sitt behov, modning og ferdigheter. 

Grunnfilosofien er at alle barn skal gis like muligheter til å kunne delta på håndball. 

 

Toleranse 

Ås IL håndball skal være en klubb der vi viser toleranse for hverandre som medlemmer, 

spillere, trenere, dommere og ledere. Vi skal ha toleranse for hverandres meninger og 

synspunkter, men vi skal alle ha respekt for organisasjonens lover, regler og beslutninger.  

Ås IL håndball skal være en klubb som viser respekt for ulik kultur, etnisitet og seksuell 

orientering.  

 

Trygghet 

Alle skal føle seg trygge i Ås IL Håndball. Trygghet er en felles verdi som skal ligge til 

grunn for all aktivitet i klubben , enten det er trening, konkurranser eller organisatorisk 
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arbeid. Verdien gjelder for alle innvolverte i klubben ; trenere, lagledere, spillere og 

foreldre. 

 

4 Sportslig utvikling 
 

4.1 SPILLERE 
 

4.1.1 Spillerutvikling 

Målsetningen for alle alderstrinn er å utvikle individuelle og samspillsmessige ferdigheter i 

tråd med retningslinjer fra idrettsforbundet og Norges håndballforbund innad sitt eget lag i 

den daglige treningen og kampsituasjonen.  
 

Sportslig utvalg oppfordrer i tillegg klubbens spillere til å delta på lokale 

håndballskoler i høst- og vinterferie. For eksempel Follo Håndballskole, eller 

Gjensidige håndballskole i nærheten feks i Vestby, Drøbak eller Nordby.  

 

Vi ønsker at keepere skal delta på keeperkurs i regi av regionene, og andre spillere 

deltar på spillutviklingstiltak i regi av regionen.  

 

 

 

Barnehåndball 

 

Barnehåndball regnes for  barn fra 6 år til og med 12 år. Barnehåndballens viktigste verdier 

er som skal være førende for trening, kamp og spillerutviklingen er: 

 

Utvikling og lek 

- Uavhengig av ferdighetsnivå, treningsiver, alder, kjønn og kulturell bakgrunn så skal 

alle få et godt håndballtilbud tilpasset sitt behov, modning og ferdigheter. 

- Alle skal oppleve mestring 

- Håndballaktivitet for barn skal være prosessorientert. God, langsiktig og helhetlig 

utvikling baseres på prinsippet om at alle skal være i aktivitet så stor del av tiden som 

mulig, med stort fokus på stafetter, balleker, morsomme konkurranser og ikke minst: 

mye småspill. 

- Det skal ikke legges vekt på innøving av trekk og andre øvelser med få ballberøringer, 

men heller på utvikling av ballfølelse, teknikk, koordinasjon og samspill gjennom 

lekende øvelser. Mer aktivitet og mange ballberøringer per spiller bør alltid være et mål 

 

Sosialt og Trygt 

Fair Play er en kjerneverdi i håndballidretten, både på og utenfor banen, og alle har et ansvar 

for å vise respekt for hverandre og sørge for at alle har gode opplevelser med håndballen.  

Alle skal vite at de er velkommen på håndballaget, og ingen skal holdes utenfor fellesskapet. 

Som voksen har du også et ansvar for at ingen blir utstøtt eller mobbet på laget, og at alle på 

laget vet at det er nulltoleranse for mobbing. Alle barn trenger oppmerksomhet, og noen 

trenger mer enn andre; Bruk tid på å snakke direkte med den enkelte med jevne mellomrom 

slik at alle føler de blir sett, verdsett og ivaretatt. 

 

For mer info om barnehåndball, se nettsiden  

https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/utvikling/ht/barnehandball/ 

 

 

https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/utvikling/ht/barnehandball/
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Ungdomshåndball 

 

Spillere fra 13 år til og med 15 år regnes som deltakere i ungdomshåndball 

Ås IL håndball ønsker flere ungdommer lengre, og vi støtter oss til anbefalinger fra Norges 

håndballforbund. De har skissert opp en spillerutviklingstrapp med fokus på trening av 

basisferdighet, teknikktrening og spilltrening.  

https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/utvikling/ht/spillerutviklingstrapp/ 

 

Viktige verdier her er ; 

 Utvikling og utfordring  

 Vennskap  

 Fart og spenning 

 

Organisering av lagenefra 13 år og oppover 

Hvert lag skal ha en god organisering og ansvarfordeling. Det bør etterstrebes å få tak i andre 
trenere en foreldretrenere fra 13 år og oppover. Treneren skal være trener, og fokusere på et best 
mulig sportslig opplegg. Videre bør man legge til rette for at alle oppgavene som følger med et 
lag er godt fordelt på mange nok personer, slik at slitasjen på enkelte ikke blir så stor. 
Her er forslag til hvordan man kan organisere rollene i et lag. 

    Hovedtrener 

    Assistent/hjelpe-trener 

    Lagleder 
    Kasserer/Økonomiansvarlig 

    Kommunikasjonsansvarlig 

    Person eller gruppe som har ansvar for sosiale aktiviteter 

 

4.1.2 Sammenslåing av lag 

Ås IL håndball ønsker at vi har egne lag på alle årsklasser i klubben. Dersom dette ikke er mulig 

vil sportslig utvalg foran hver sesong vurdere eventuell sammenslåing av lagsmiljøer innad i 

klubben. Ved en slik vurdering skal det legges vekt på trenings- og spilltilbud, og utnyttelse av 

halltid i klubben. Dersom det ikke er mulig å få til samarbeid mellom lag innad klubben, kan det 

vurderes samarbeid med andre klubber. Ved kontakt om samarbeid med lag fra andre klubber 

skal sportslig utvalg i Ås IL håndball være den parten som har den førende kontakt med annen 

klubb.  
 

4.1.3 Hospitering 

Klubben ønsker at det legges tilrette for hospitering fra gutter og jenter 11 år og en årsklasse opp. 

Vi anser det som viktig å gi spillere mulighet til å utvikle ferdigheter, og at dette vil bli ansett 

som motiverende og inspirerende for innsats på trening. Hospitering vil bidra til bedre miljø på 
tvers av lagene. Det vil også bidra til å øke samholdet totalt i klubben.  

  

Det er trenerene, i samråd med sportslig utvalg som vurderer hvem som skal hospitere og foreldre 

vil kontaktes på forhånd. Spilleren som deltar på hospitering skal prioritere eget lag fremfor eldre 
lag både trening og kamp. Det vil si at hvis spilleren har kamp med eget lag samtidig som laget et 

år eldre har kamp, prioriterer spilleren eget lag fremfor det eldre laget. Spillerene på laget skal 

prioriteres før hospiterende spiller. Vi har valgt å se på disse kvalifikasjonene for å hospitere: 

treningsinnsats og ferdigheter. Det vil være mellom 1-3 spillere som hospiterer på bakrunn av  
ferdigheter, og 1-3 spillere som hospiteres på bakgrunn av treningsinnsats. Den hospiterende 

gruppen er i stadig endring. Nedenfor er en illustrasjon av modellen vi har valgt å bruke.  

https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/utvikling/ht/spillerutviklingstrapp/
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4.1.4 Deltakelse i cuper 

 
Sportslig utvalg oppfordrer lag fra gutter og jenter 10 år og oppover til g og j 16 år til å delta 

på felles overnattinscup på våren. Cupen er viktig med tanke på det sosiale innad i laget og 

mellom Ås-lagene. Vi har god erfaring med Slottsfjellcup i Tønsberg. Gutter og jenter 8 og 9 

oppfordres til å dra på felles vår cup i nærområdet, Kolbotncup er et godt alternativ. 

 

Klubben betaler påmeldingsgebyr for en cup høst og en cup vår (felles cupen) pr lag.  

Deltakerkort må lagene dekke selv. Dersom lagene deltar på flere  cuper må lagene dekke det 

gjennom egen lagskasse 
 
 

4.1.5 Rekruttering 

 

Sportslig utvalg vil jobbe for rekruttering til alle lag, spesielt de yngre lagene. 

Deltakelse med trenere på idrettsskolen 

håndballtreninger, to treninger høst og to 

treninger vår 

Ansvar SU 

Invitere skolestarterne i barnehagen på to 

treninger til håndballskolen hver vår 

Sende ut infobrev til alle barnehager i Ås 

sentrum, Brønnerud, Kroer og Steiner bhg 

Ansvar Su 

Gi ut ranselpost ved skolestart i august 

– alle skoler og alle klasser  

Sende ut infobrev til alle skolene i Ås 

sentrum, Kroer, Brønnerud og Steiner skolen. 

Ansvar SU 

Ta med en venn på trening, hver vår.  6- 13 år Hvert lag. SU sender ut oppfordring i mai  

Lagledere oppfordrer foreldre til å rekruttere 

barn og ungdom 

Lagledere 

Informasjon via Ås IL Håndball sin 

internettside og Facebook 

Ansvar SU 

Informasjon via Ås kommunes venner på 

Facebook 

Ansvar SU 

Kontakte Ås Avis og Østlandets blad for å 

lage artikler om arrangementer i løpet av 

sesongen 

Leder og lagleder for hvert lag 

 

Alle lag må aktivt jobbe med rekruttering. Trenere, lagledere, spillere og foreldre må kontinuerlig 

fremsnakke klubben og laget. Alle nye spillere i alle aldersklasser må bli tatt godt i mot og raskt 

inkluderes i spillergruppa, både sportslig og sosialt. Det er viktig at lagleder får tak i info om 

kontaktadresser, slik at ny spiller kommer på maillisten og facebooksiden. Det er motiverende 

om ny spiller kjapt får være med på kamp. 
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4.2 Sportslige planer for hvert lag 

Det skal for hvert lag i klubben lages en sportslig plan der en utdyper punktene over, og i 

tabellen under. Denne skal diskuteres med sportslig utvalg før den sendes ut til foreldrene. 

Foreldre og barn skal ha forutsigbare rammer og info om hvordan laget drives. Og det skal 

være i tråd med Ås IL håndball sin sportslige plan. Hvert lag og sportslig utvalg og andre 

styreverv tilstreber en årlig evaluering, hva som har blitt gjort i løpet av sesongen og hva vi 

vil vi bli bedre på! Føringer for sportslige planer er gitt i dette kapittelets underkapitler. 

Forslag til mal på slike planer ligger som vedlegg. 
 

4.2.1 Håndballskolen 1. og 2. trinn 

Ambisjonsnivå: • Minimum 40 spillere, hvorav halvparten gutter, og tilstrekkelig 

antall trenere i forhold til spillergruppen. Vi åpner ikke opp for 

  yngre spillere i 1. kl, og barna skal følge sine alderstrinn. 

Sosiale mål: • Minimum 2 sosiale samlinger for spillerne i løpet av en sesong 

(aktiviteter utenom trening og kamper). Eks juleavslutning med 

kamp mot foreldre, og avslutning før sommeren 

Sportslige 

resultatmål: 
• Skape interesse for håndball og gi grunnleggende opplæring i 

håndballferdigheter gjennom allsidig trening. Alle skal få 

delta på trening og cup.   

 
Treningsmål: • Håndballaktiviteten skal ha fokus på lek med ball, 

ballferdigheter, spillsituasjoner og utvikling av det sosiale 

miljøet. 

• 1. trening pr. Uke  

• Det utarbeides egen sportslig plan for laget. Se mal som vedlegg. 

Aktiviteter:  • Deltakelse på kickoff i egen klubb,  

 • Deltakelse I bamsecup Vestby desember og april 

 • Deltakelse i loppetassen, bronse, sølv og gull rundene i januar,                   

februar og mars. Alle skal få spille og det skal være jevne lag på 

turneringer. 

 

 
 

 

4.2.2 J/G 8-11 år 

Ambisjonsnivå: •     Stille minimum 1 lag i alle aldersklasser, både gutte og jentelag 

Sosiale mål: • Minimum 2 sosiale samlinger for spillerne i løpet av en sesong 

(aktiviteter utenom trening og kamper) 

Sportslige 

resultatmål: 
• Barna skal beherske minst to spilleplasser 

• Vinne flere kamper enn vi taper 

• Alle spillere skal få delta på kamp, og ha omlag lik spilletid 
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Treningsmål: • Håndballaktiviteten skal ha fokus på aktivitet med ball, 

utvikling av ferdigheter, spillsituasjon og det sosiale miljøet 

• 1 trening pr. Uke opp til og med 9 år, deretter 2 

        Keeperne må få fokus på trening, med tilpasset keeperøvelser 

• Trene på og gjennomføre Region Øst sitt tema for 11- åringer,          

utgruppert forsvar. https://www.handball.no/regioner/region-

ost/kampaktivitet/barnehandball/11-ars-serien/ 

• Gjennom sesongen skal laget ha minst 5 alternative treninger for å   

 skape variasjon og allsidighet (eksempler på alternativ trening kan 

 være, ishockey, fotball, langrenn, bryting etc) 

 

 

 

 

  

 

 

 

Kampavvikling: • Alle spillere bør gjennom sesongen få prøve alle spilleplasser, men 

spillere som ikke ønsker det skal ikke settes i mål 

• Alle spillere bør i utgangspunktet få like mye spilletid i kamper. 

      Dersom det er mange spillere på laget, oppfordrer vi til å dele inn i  3        

eller fire grupper som rullerer på å spille kampene, sette opp en 

forutsigbar plan. Så kan de med best innsats på trening få spille en ekstra 

kamp dersom det mangler spillere på en kamp. 

• Fra 11 år kan treningsoppmøte påvirke uttak til kamp. Trenerne 

skal vurdere dette helhetlig opp mot total treningsmengde for 

spilleren. Kriteriene må være tydelige for barn og foreldre og 

være nedfelt i lagets sportslige plan 

• I kamp kan yngre spillere (eller jevnaldrede jenter på guttelag) kun   

benyttes dersom det mangler spillere   

• Alle nye spillere skal umiddelbart inkluderes i kampsituasjoner 

 
Hospitering • Det vurderes hospitering fra 11 år, etter kriteriene som er nevnt 

tidligere i planen 

Det er trenerene som diskuterer dette i samråd med SU 

Deltakelse • J og G 8; minirunder og en cup på våren (gjerne Kolbotncup) 

• J og G 9 seriespill, arrangeres som turneringshelg, med flere 

kamper en halv dag. Minirunder for de barna det er aktuelt for.  

 • J og G 10 og 11 seriespill i det nivået som passer. Dette skal 

drøftes med SU, være i tråd med sportslig plan og drøftet med 

foreldregruppen og nedskrevet i et referat fra foreldremøtet. 

J og G 10 og 11 deltar på cup på høst og felles overnattingscup på 

våren i regi av klubben 

 
 
 

 

4.2.3 J/G 12-14 år 

Ambisjonsnivå: • Stille minimum 1 lag i alle aldersklasser, gutter og jenter 

Sosiale mål: • Minimum 2 sosiale samlinger for spillerne i løpet av en sesong 

(aktiviteter utenom trening og kamper)  

https://www.handball.no/regioner/region-ost/kampaktivitet/barnehandball/11-ars-serien/
https://www.handball.no/regioner/region-ost/kampaktivitet/barnehandball/11-ars-serien/
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Sportslige 

resultatmål: 
• Vurdere om lag skal meldes på lag i nivå 1 eller 2 

• Følge temaserie- programmet i regionen.   

https://www.handball.no/regioner/region-    

ost/kampaktivitet/ungdomshandball/temaserien/ 

 Vinne flere kamper enn vi taper. Legge tilrette for treningskamper 

som er tilpasset lagets behov for utfordringer 

 

 Treningsmål: • Håndballaktiviteten skal ha fokus på utvikling av individuelle 

ferdigheter, samhandling og spilleforståelse 

• 12 år: 2/3 treninger i uken, dersom 3 treninger skal den ene treningen         

være skadeforebyggende  trening 

• 13 år: 3 treninger i uken og en av de er skadeforebyggende 

trening. 

      Keeperne må få fokus på trening, med tilpasset og varierte 

keeperøvelser 

• Bestrebe og gi rom for at alle spillere kan beherske to spillerplasser 

(kantspiller, bakspiller, strekspiller og målvakt) 

• Trenerne skal dokumenteres treningsoppmøte 

• Gjennom sesongen skal laget ha minst 10 alternative treninger for 

 å skape variasjon og allsidighet (eksempler på alternativ trening kan 

 være, ishockey, fotball, langrenn, bryting etc) 

Treningene skal følge råd og tips fra håndballforbundets utviklingstrapp:  

https://www.handball.no/regioner/nhf-

sentralt/utvikling/ht/spillerutviklingstrapp/ 

 

 

 

Kampavvikling: • Dersom det er mange spillere på et lag oppfordrer vi til å dele inn 

i  3 eller 4 grupper som rullerer på å spille kampene, sett opp en 

forutsigbar plan. Da kan de med best innsats på trening få spille 

en ekstra kamp dersom det mangler spillere på en kamp. 

      Spilletid påvirkes av treningsoppmøte, treningsinnsats, sportslige 

ferdigheter og holdninger 

• Alle spillere som er tatt ut til kamp skal få ganske lik spilletid 

• I kamp kan yngre spillere kun benyttes dersom det mangler spillere 

Hospitering: • Det er trenerene som vurderer muligheten for hospitering etter 

kriterier nevnt tidligere i planen 

Deltakelse • Seriespill i det nivået som passer. Dette skal drøftes med SU, 

være i tråd med sportslig plan, drøftet med foreldregruppen og 

nedskrevet i et referat fra foreldremøtet. 

• Temaserien i henhold til Region Øst sitt opplegg.  

• Vurdere Indre Østfold Reisebyråcup (IØR) 

• KIA- cup for guttelagene 

• Oppstartscup på høsten (f.eks Ski cup, Smaalenene cup eller 

Herulf cup) 

• Klubbens felles overnattingscup på våren 

 

 

 

 

 

 

https://www.handball.no/regioner/region-%20%20%20%20ost/kampaktivitet/ungdomshandball/temaserien/
https://www.handball.no/regioner/region-%20%20%20%20ost/kampaktivitet/ungdomshandball/temaserien/
https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/utvikling/ht/spillerutviklingstrapp/
https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/utvikling/ht/spillerutviklingstrapp/
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4.2.4 J/G 15-16 år 

Ambisjonsnivå: • Stille minimum 1 lag i alle aldersklasser 

Sosiale mål: • Minimum 2 sosiale samlinger for spillerne i løpet av en sesong 

(aktiviteter utenom trening og kamper). En av samlingene bør være 

av litt lengre (for eksempel en helg) og være av en art slik at 

ungdommen har noe å se frem til.  

• Gjennomføre en treningssamling i løpet av året 

 

 

 

Sportslige 

resultatmål: 
• Vurdere om lag skal meldes på lag i nivå 1 eller 2 

• Vinne flere kamper enn vi taper på nivå 2 

 

Treningsmål: • Håndballaktiviteten skal ha fokus på utvikling av individuelle 

ferdigheter, samhandling og spilleforståelse 

• 3 treninger i uken og en av de er skadeforebyggende trening 

      Keeperne må få fokus på trening, med tilpasset og varierte            

keeperøvelser 

• Trenerne skal dokumenteres treningsoppmøte 

Kampavvikling: • Spilletid påvirkes av treningsoppmøte, treningsinnsats, sportslige 

ferdigheter og holdninger. 

      Alle spillere som er tatt ut til kamp, oppfordres til å få spilletid  

 

 
Hospitering:        Trenerene vurderer dette etter kriterier nevnt tidligere i planen 

Deltakelse • Seriespill i det nivået som passer 

• Oppstartscup på høsten (f.eks Ski cup, Smaalenene cup eller 

Herulf cup) 

 • Klubbens felles overnattingscup på våren  

  

 

 

4.2.5 J/G 17-18 år på sikt 

Ambisjonsnivå: • Stille minimum 1 lag i enten 17 eller 18 års klassen avhengig av    

størrelsen på spillergruppene 

Sosiale mål: • Sosialt arrangementer basert på spillernes ønsker, med mål om å    

beholde alle spillere 

 
Sportslige 

resultatmål: 
• Seriespill i det nivået som passer 

• Oppstartscup på høsten (f.eks Ski cup, Smaalenene cup eller 

Herulf cup) 

• En overnattingscup etter laget ønske og ambisjonsnivå 

 Trening og 

kampavvikling: 
Trener og spillergruppa definerer treningsmål og treningsmengde ut i      

fra ambisjonsnivå. 
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4.2.6 Senior 

Ambisjonsnivå: • 1 damelag, 1 herrelag  og J33 

Sosiale mål: • Beholde alle lag på seniornivå 

Sportslige 

resultatmål: 
• Delta i seriespill 

• Delta på relevante cuper hvis ønskelig 

• Ambisjonsnivået tilpasses spillergruppens ønsker 

• J 33 deltar på veteran Nm 

Trening og 

kampavvikling: 
• Antall treninger og fokus på treningene bestemmes av trener- og     

spillergruppen  og den treningskapasiteten vi har i Åshallen 

 
 

 

Foreldresamarbeid 

 

Det skal avholdes 2 foreldremøter pr. sesong. På foreldremøtene skal bl.a. denne sportlige planen 

presenteres, og den planene laget har laget for å konkretisere de verdier og opplegg for eget lag. 

Da skal prinsipper for laguttak og ambisjonsnivå diskuteres med foreldrene.  Ved sesongstart 

skal hjemmene motta en orientering som skisserer hvilket engasjement og oppgaver som må 

påregnes gjennom sesongen fra foreldrenes side. Så sant det er mulig skal foreldrene allerede ved 

sesongstart gis orientering om hvilke helger de må beregne dugnadsvakter. Påminnelse om 

vakten skal gis minst 7 dager i forveien.  Ås IL håndball ønsker at flest mulig foreldre skal følge 

lagenes borte- og hjemmekamper, og vi ser det som fint å ha fellesavreise fra Åshallen til 

bortekamper. 

 

 

5 TRENERE 
 

Gode trenere er avgjørende for at klubben kan utvikle seg i henhold til sine 

målsetninger. Rekruttering av trenere er et arbeid som pågår kontinuerlig. Innhenting av 

politiattester for trenere og lagleder er styrets ansvar. 

 

Organisasjonsmål: • Klubben skal drive systematisk opplæring, oppfølging og 

utvikling av trenerne 

• Klubben skal videreutvikle og tilgjengeliggjøre et arkiv med 

eksempler på øvelser og treninger for trenerne 

• Minimum 2 trenere i hvert lagmiljø og en lagleder 

• Klubben skal ha en struktur og klare retningslinjer på 

hvordan trener teamene skal organiseres 

• Alle klubbens trenere skal være på plass til sesongstart 1.mai 

• Trenere skal drøfte utfordringer og vurderinger med Sportslig 

utvalg 

 

 
Sosiale mål: • Klubben skal legge forholdene til rette for gode sosiale 

relasjoner mellom trenerne 

• Alle trenere skal opptre i henhold til klubbens verdier, 

retningslinjer og planer 
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Kompetansemål: • Klubben ønsker  godt skolerte trenere, med håndball faglig 

kompetanse/erfaring. Klubben dekker påmeldingsavgift til 

trenerkurs 

 
Håndballskolen: Barneidrettskurs 

Trenere lag  8 - 10 år: Fullført trener 1 

Trenere lag 11 - 12 år: Påbegynt trener 2 

Trenere lag 13 - 14 år: Fullført trener 2 

Trenere lag 15 - 16 år: Minimum påbegynt trener 3/ fullført 

trener 3 

• Trenere med ambisjoner skal gis mulighet til videreutvikling 

• Trenere på gutter og jenter12,13,14 må delta på temasamling 

for trenere 

      Trenere på gutter og jenter 11 må delta på treningskurs for 

denne årsklassen om utgruppert forsvar  

      Klubben skal tilstrebe å arrangere 2 interne kurs i løpet av en 

sesong for klubbens trenere 

  

 

6 DOMMERE 
 

Dommerutvikling skal være en naturlig del av klubbens arbeid. Det skal være en 

dommerkontakt i klubben. Dommerkontakten er medlem i klubbens styre. 

 
Organisasjonsmål: • Klubben skal drive systematisk rekruttering, opplæring, 

oppfølging og utvikling av dommere og barnekampledere 

• Klubben skal imøtekomme regionens forventninger til 

dommerarbeidet i henhold til gjeldende vedtak fra forbunds- og 

regionsting, slik som for eksempel krav til dommerkvote 

• Alle klubbens kvotedommere skal være på plass til 1.april 

 

Sosiale mål: • Klubben skal legge forholdene til rette for gode sosiale 

relasjoner mellom dommerne 

• Alle dommere skal opptre i henhold til klubbens verdier, 

retningslinjer og planer 

Kompetansemål: • Klubben skal ha godt skolerte kvotedommere, med 

dommerfaglig kompetanse/erfaring. 

• Minst ett par kvotedommere skal bli tatt ut til utviklingsgruppe i 

regi av region øst hvert år. « Boblene» 

• Alle spillere fra og med J/G-14 skal få tilbud om obligatorisk 

barnekamplederkurs i regi av egen klubb eller samarbeid med 

naboklubber 

• Barnekampledere  tilbys videreutvikling, trinn 1kurs for 

dommere, etter anbefaling fra dommerkontakten 

• Dommere med ambisjoner skal gis mulighet til videreutvikling   

gjennom « Boblene» og veiledning i temaserie. 
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7 SPORTSLIG UTVALG 
 

Klubben skal ha et sportslig utvalg med en sportslig leder som er medlem i klubbens styre. 

Sportslig utvalg har ansvar for å håndtere alle saker av sportslig karakter, inkludert trenere. 

Sportslig leder orienterer styret om aktuelle saker og bringer saker av prinsipiell karakter inn 

for styret. 

 

Organisasjonsmål: • Klubben skal ha et sportslig utvalg med 3 - 5 medlemmer 

• Klubben skal ha en handlings- og sesongplan for alle sportslige 

aktiviteter 

Sosiale mål: • Klubben skal legge forholdene til rette for gode sosiale 

relasjoner mellom trenere og sportslig utvalg 

• Alle utvalgsmedlemmer skal opptre i henhold til klubbens 

verdier, retningslinjer og planer 

Kompetansemål: • Klubben skal ha en rammeplan som styrer håndball aktiviteten i 

hvert aktivitetsnivå 

• Klubben skal ha arkiv på øvelser og treninger tilgjengelig for 

trenerne 

• Klubben skal arbeide aktivt med skadeforebyggende trening 

(ressurstrening) 

8 ORGANISASJON  
 

8.1 Oversikt over styret 
 

Ås IL Håndball er basert på innsats fra frivillige medlemmer, og styret er helt nødvendig for at 

klubben skal fungere. 

 
Oversikt over styrets medlemmer og kontaktadresser ligger oppdatert på Ås Il håndball 

sine hjemmeside.  http://asil.no/Handball.html 

 

Ås IL Håndball skal ha en klar beskrivelse av klubbens dugnader som kommuniseres til 

lagsmiljøene ved oppstart av ny sesong. 
 

 
 

8.2 Organisasjon 
 
• Ås IL Håndball skal ha et velfungerende styre og sportslig utvalg,  

• Ås IL Håndball skal ha en sesongplan med alle obligatoriske aktiviteter og viktige frister 

• Klubben skal ha klare retningslinjer og enkle rutiner (for å sikre en god og effektiv drift) 

• Klubben skal til en hver tid ha oppdaterte funksjonsbeskrivelser av stillinger, funksjoner 

og utvalg 
 

 
 
8.3  Kommunikasjon  
Med ca 250 medlemmer har klubben mange ulike interessenter. 

Målgrupper for intern kommunikasjon er definert å være spillere, trenere, foreldre, 

ansatte, foreldrekontakter, trenere, dommere, utvalg og styret. 

 Ås IL Håndball skal kommunisere systematisk og målrettet mot både eksterne og interne 

interessenter. Det kommuniseres vi via mail, hjemmesiden og via facebook 

 Klubben skal ha en offensiv, åpen, ærlig og enkel kommunikasjon 

 Det tilstrebes at mest mulig  informasjon ligger ute på  klubbens webside: Kampaktiviteter 

http://asil.no/Handball.html
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for alle lag, frister og viktige datoer, strategiplan,oversikt over hallvakter, instrukser på 

hallansvar. Websiden og alle oppdateringer skal kommuniseres via mail, og  via Facebook. 

Det skal være enkelt for foreldre og spillere å forutse kommende aktiviteter. 

  For damelag. herrelag og J33 brukes facebook og/eller email for intern kommunikasjon. 

Ås IL håndball tar initiativ til at kamper/cuper dekkes av avis o.l.Det bør sendes ut en mail til 

foresatte om noen av spillerene har restriksjoner mot å bli tas bilde av i media. Det tilstrebes at 

Ås IL Håndball engasjer en (frivillig) speaker ved hjemmekamper med musikk under 

oppvarming og under pausen. Hvert lag/ Ås IL Håndball tilstreber en årlig evaluering, hva som 

har blitt gjort i løpet av sesongen og hva  vil vi bli bedre på! 

 

 

 

8.4 Anlegg 
 

Håndball er en aktivitet som krever betydelig med anlegg, dette må forbedres  om vi skal 

beholde og rekrutere håndballspillere i Ås IL håndball 

 
• Ås IL Håndball skal jobbe systematisk og målrettet for å sikre tilstrekkelig antall 

tilgjengelige timer i hall, gymsal og alternative treningsarenaer, for å ivareta klubbens 

sportslige ambisjoner. 

• Ås IL Håndball skal jobbe systematisk og målrettet sammen med Ås IL og idrettsrådet, 

for at fasilitetene i Åshallen, utvikles og forbedres.Ved utbygging av skolen skal Ås IL 

Håndball være en pådriver for å få store nok gymsaler som kan brukes som treningshall 

for håndball lagene. Det vil og jobbes for å få en ny flerbrukshall i Ås sentrum.  
 

 
 

8.5 Arrangement og dugnader 
 

Hallarrangementer utgjør en del av klubbens økonomi. Vi skal derfor jobbe systematisk og 

målrettet for å få tildelt og å utvikle egne attraktive arrangementer. 

 
Ås IL Håndball arrangerer sine hjemmekamper i Åshallen. Kampene gjennomføres i 

hovedsak ved hjelp av dugnadsinnsats. 

• Ås IL Håndball skal være et godt vertskap på de arrangementene vi har ansvaret for, dvs 

sørge for, sekretariat og øvrige funksjoner som følger med ved kampavvikling. 

• Ås IL Håndball skal ha et godt metodeverk, gode sjekklister og instrukser for de ulike 

oppgavene som skal til for å gjennomføre et givende, sikkert og lønnsomt arrangement 

      Retningslinjer og instrukser for hallvakt ligger på Ås håndball sine hjemmesider. 

http://www.asil.no/Handball/Toppmeny/Hallvakt.html 

 

Ås il Håndball har to store dugnader.  

1. I april raker vi løv på Tusenfryd, dette er en sosial og veldig hygglig dugnad for alle klubbens 

barn og foresatte  

2. Den viktigste inntektskilden til Ås håndball er fyrverkeriutsalg i Åshallen i romjula. Her går 

50 %  av overskuddet til klubbkassa, og 50 % fordeles direkte til lagkassa for de som stiller 

opp. 

 
 
 
 
 

http://www.asil.no/Handball/Toppmeny/Hallvakt.html
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Felles Arrangement 
 

Kick-Off, medio september 

Kick-off er et sosialt arrangement som hvert år markerer starten på ny sesong for Ås IL Håndball. 

Dette er for alle medlemmer og familier i håndballgruppa.  Arrangeres på en fredag i slutten av 

september måned i Åshallen.  Det er felles innmarsj for alle lagene. Det spilles kamper internt 

iklubben, med de yngste spillerne tidligst på kvelden og til slutt de voksne spillerene.Det 

arrangeres disco i Labben.  

 

Avslutnig for de aldersbestemte lagene, pizza i klubbhuset 

Etter sesongslutt i april arrangeres det felles avslutning for de aldersbestemte lagene fra 9 år og 

oppover. Her serveres det pizza og brus. Hvert lag presenteres med en bildeserie eller film som 

oppsummerer årets sesong.  

 

9 Økonomi 
Ås IL Håndball sine inntekter skal dekke bl.a. påmeldingsavgifter til serie- og turnerings- 

spill, dommerutgifter, trenerutgifter, halleie, etc.. Klubben har p.t. en sunn økonomi. 

 

9.1 Treningsavgift  
 
Spillerene i Ås IL håndball betaler en treningsavgift til Ås Il Håndball, en oversikt over beløp for 

de ulike årsklassene finnes på hjemmesiden til Ås Il håndball. I tillegg til treningsavgiften må 

alle medlemmer betale medlemskontigent til Ås il. De som spiller fotball eller deltar på annen 

idrett i Ås IL må påse at denne medlemskontigenten ikke betales flere ganger. 

9.2 Lagskassen 
Lagskassen disponeres av laget, men må være knyttet til klubben og Akim og Spydeberg 

sparebank. Den dekker typisk fellesutgifter ved cuper og sosiale arrangement. Lagkassa skal 

være en konto med lagets fødselsår  feks « gutter f 04» . Ta kontakt med kasserer i Ås Il 

håndball forspørsmål. Juridisk eier av lagskassen er Ås IL Håndball. Dvs. at alle inntekter skal 

kanaliseres via regnskapet i klubben. Eventuelt underskudd fremgår i klubbens regnskap som 

kortsiktig gjeld. 
 

9.3 Spiller- og trener-forsikring 
Til og med det året medlemmet fyller 12 år er medlemmene forsikret gjennom Ås Il Håndball. 

Det er viktig at nye spillere fort blir registrert som medlemmer i klubben. 

Alle spillere og dommere som deltar i organisert håndballaktivitet skal løse lisens fra og med 

det kalenderåret de fyller 13 år. Det er lagleders plikt til å følge opp at lagets spillere har betalt 

lisens. Det er viktig å melde skade via skadetelefonen etter at den er oppstått 

Se link håndballforbundets hjemmeside for info. 

https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/praktisk-info/lisens-og-forsikring/melde-skade/ 
 

9.4 Revidering 
Planen er i utgangspunktet laget  for perioden 2017 – 2020. Siden denne sporslige planen er 

ny, kan det være behov for hyppig revidering det første året. Når den kommer i bruk, kan det 

oppstå behov for revideringer av innholdet, som vi ikke hadde forutsett.Dette gjøres av 

sportslig utvalg i sammarbeid med trenere og lagledere, og det godkjennes av styret i Ås IL 

håndball.  

  

 

 

 

https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/praktisk-info/lisens-og-forsikring/melde-skade/
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Arbeidsgruppen som har jobbet med denne planen har diskutert noen punkter som hadde vært 

fint å få med i planen, men som vi har vurdert at vi kan vente med.  Vi ønsker å nevne de 

punktene vi har diskutert her, slik at det kan være et utgangspunkt for ev revidering senere 

 Opprettelse av spillerråd 

 Tematreninger på tvers av aldersgrupper på lørdager 

 Spillerutviklings treninger i egen klubb,  

 Trenerutvikling, kurs og oppfølging i egen klubb 

 Rekrutering av nye trenere  

 Følge opplegget til Norges håndbalforbund; Klubbhuset 
 
Vi ønsker alle trenere, lagledere, foreldre, spillere lykke til med arbeidet med denne planen. Og 
ønsker at dere tar kontakt med Sportslig utvalg dersom dere etterhvert har spåørsmål, 
kommentarer eller ønsker å drøfte punkter i planen 
 
 
Vedlegg 1 – Mal for individuell plan for laget, håndballskolen, jenter og gutter 8 
 
Vedlegg 2 – Mal for individuell plan for laget , gutter og jenter 9 og oppover 
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Vedlegg 1 – Mal for individuell plan for laget, håndballskolen, jenter og gutter 8 
 

 

Håndballskolen 

20.. – 20.. 
 

Håndballtrening i Ås idrettshall 

Tirsdager  kl 18 – 19,  

Gutter og jenter 1. – 2. klasse. 

lagleder tlf mail 

trener   

hjelpetrener   

   
 

 

 

Håndballskolen 

Håndballskolen er et tilbud for barn i 1. - 2. kl. Det er altså stor forskjell på både alder og nivå 

hos barna. Vi prøver å legge opp til en treningsøkt som passer for alle barna. For å utnytte 

treningstiden ønsker vi at barna er ferdig skiftet og klar til å trene kl 18. Håndballskolen har 

baller. Barna trenger innesko uten svart såle. Vi ønsker at det er ro på tribunen under treningen.  
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Prinsipper for treningen på håndballskolen 

Barnas første møte med håndballen skal preges av allsidig aktivitet gjennom lek og kreativ 

utfoldelse. Leken skal dominere, moro og latter skaper trivsel som igjen skaper fremgang.  Vi vil 

også ha fokus på at barna følger enkle regler på treningen som å holde ballen i ro og være stille 

når treneren gir beskjeder. Organiseringen av treningen legger vekt på aktive barn uten for mye 

venting i kø på øvelser og derfor deling i mindre grupper. Etter hvert som vi blir kjent med barna 

blir det og lettere å dele i passende grupper.  

I løpet av treningene vil vi legge opp til at barna bruker kroppen på en allsidig måte. 

Vi vil ha fokus på grunnleggende teknisk trening i håndball 

I løpet av treningene vil vi at barna skal øve på: 

- Holde ballen, fange, levere, stusse, drible ballen når vi står i ro og i fart 

- skyte ballen mot ulike mål store og små, mot kjegler, veggen og bruke riktig stemfot. 

- Balleker som inneholder kreative oppgaver og tekniske utfordringer på barnas nivå  og som kan 

tilpasses variasjon i ferdigheter. 

Samarbeid er også et viktig element i håndball 

Vi legger til rette for at barna skal samarbeide to og to barn, tre og tre, en større gruppe – 

staffetter, leker og lignende. De får erfaring med å være medspillere og motspillere. 

Lære å følge enkle regler 

Vi legger vekt på at barna etter hvert erfarer håndballregler gjennom enkle ball leker og andre 

leker som inneholder tekniske utfordringer på barnas nivå.  

Spill - Minihåndball:  

Vi vil bruke tid på trening til å spille på to mål – minihåndball. Viktig at  barna får oppleve spill i 

kampsituasjon før de møter på første bamsecup turnering 

Regler for kamper i barnehåndball; 6 – 9 år; På turneringer er det spill 4 mot 4 hvor av en er 

keeper, og det er minihåndballmål. Banen er 20mX12m og det er enklere regler som preges av 

læring og veiledning både av dommere og trenere. 

 

Samarbeid med foreldre 

Vi trenere ønsker å gjøre treningene best mulig for barnegruppen og for hvert enkelt barn i 

gruppen og ønsker dere foreldre med på laget. Kom gjerne ned på parketten og vær delaktig i 

treningen om du vil. Det er lettere å organisere en god trening med flere hjelpere. 

Vi ønsker også konstruktive tilbakemeldinger fra dere foreldre, ta direkte kontakt med en av oss 

om dere har synspunkter eller ønsker å gi noe info om ditt barn. 

Det blir to foreldremøter denne sesongen, en ca september og et møte i begynnelsen av april 

Vedr bruk av bilder og Facebook – det er ikke lov å ta bilde av andres barn og legge på facebook 

uten tillatelse fra foreldre. 

Dugnad man bør stille på; rakedugnad i april og dugnad en kan stille på; fyrverkerisalg i 

romjulen 
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Foreldrevettregler – hentet fra www.håndball.no 

- møt opp på trening og kamper – barna ønsker det 

- gi oppmuntring til alle spillerne under kampen 

- gi oppmuntring i både medgang og motgang – ikke gi kritikk 

- hjelp barnet ditt til å tåle både seier og tap 

- støtt dommeren  - ikke kritiser dommerens avgjørsel 

- respekter lagleders bruk av spillere 

- vis respekt for det arbeidet klubben gjør – tilby din hjelp 

- husk at det er barnet ditt som spiller håndball ikke du 

Turneringer som er aktuell å delta på:  
 

Kickoff i klubben 

 

BAMSECUP 

I Vestbyhallen første helgen i desember og i april for 6 og 7 åringer 

Sannsynligvis en halv dag for hver aldersgr. 

 

LOPPETASSEN 

3 spillerunder , vi vet ikke hvor det blir (Påmeldingsfrist før hver runde,)   

”BRONSE- RUNDE” i januar !  

” SØLV – RUNDE ” i februar !  

” GULL – RUNDE ” i mars/april !  

Ev. andre turneringer  
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Vedlegg 2 forslag til individuell plan for aldersbestemte lag 
 

 

Sesongen 

20.. – 20.. 

Gutter / Jenter .. 

Håndballtrening i Ås idrettshall 

..dager  kl.... 

dag kl ... 

Kontaktinfo på trenere og oppmann / lagleder 

Lagleder navn tlf mail 

trener    

hjelpetrener    

    

 

Laget 

Om laget – hvor mange, hvem er trener når 
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Generelt om treningen 

Når oppmøte -  

Forventninger til oppmøte, hvem skal ha beskjed ev på mail eller tlf om en ikke kommer. Hva er 

gyldige grunner og hva konsekvenser får oppmøte og innsats på trening. 

Tanker om seriespill / kamper og turneringer – tanker om laguttak , hvordan organiseres det. 

Gruppper som rullerer, alle med eller uttak – og hva baserer det seg på 

Prinsipper og målsetting for treningen på håndballaget vårt – konkretisering fra sports 

planen 

Ambisjonsnivå: 

Sosiale mål: 

Sportslige resultatmål: 

Treningsmål: 

Aktiviteter: 

 

Sosiale aktiviteter og foreldresammarbeid 

I tillegg til trening og kamper ønsker vi at laget samles 2 ganger i løpet av sesongen til hygge for 

barn og foreldre. Når og hva 

 Vi gjennomfører to foreldremøter, ett høst og ett vår. Referat fra møtet  

Vi ønsker et godt sammarbeid med dere foreldre. Kom med  konstruktive tilbakemeldinger, ta 

direkte kontakt med en av oss om dere har synspunkter eller ønsker å gi noe info om ditt barn. 

Dugnad: rakedugnad – fyrverkeri 

Hallvakter; hvilke datoer og oppgaver 

Vedr bruk av bilder og Facebook – det er ikke lov å ta bilde av andres barn og legge på facebook 

uten tillatelse fra foreldre 

Foreldrevettregler – hentet fra www.håndball.no 

- møt opp på trening og kamper – barna ønsker det 

- gi oppmuntring til alle spillerne under kampen 

- gi oppmuntring i både medgang og motgang – ikke gi kritikk 

- hjelp barnet ditt til å tåle både seier og tap 

- støtt dommeren  - ikke kritiser dommerens avgjørsel 

- respekter lagleders bruk av spillere – ta det opp med den det gjelder 

- vis respekt for det arbeidet klubben gjør – tilby din hjelp 

- husk at det er barnet ditt som spiller håndball ikke du 
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Evaluering 

Trenerne vil underveis vurdere innholdet i treningene, ut i fra de prinsippene vi har skissert over.  

Samtale med spilleren 

Kamp oversikt  

Henvisning til app 

Planlagte cuper 

Økonomin på laget - egenandel 

 


