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Sportslig rammeplan per aldersgruppe 
 
Håndballskolen 

Rekrutteringsmål:  Hvert år rekruttere minimum 60 spillere. Målsetting om opptil 100 
spillere. 

 Minimum 30 gutter 

Sosiale mål:  Minimum to sosiale samlinger for spillerne i løpet av en sesong 
(arrangement som skjer utenom trening og kamper) 

Sportslige 

resultatmål: 

 Skape interesse for håndball og gi grunnleggende opplæring i 
håndballferdigheter gjennom allsidig trening 

 Delta på Loppetassen og eventuelt Minirunde 

Treningsmål:  Handballaktiviteten skal ha en klar profil med fokus på det sosiale, 
utvikling og lek med ball 

 Det skal være minimum en trener pr ti spillere 

 En trening per uke 

 

J/G 8-11 år  
Rekrutteringsmål:  Stille minimum to lag i alle aldersklasser, både jenter og gutter 

Sosiale mål:  Minimum tre sosial samlinger for spillerne i løpet av en sesong 
(arrangement som skjer utenom trening og kamper) 

Sportslige 

resultatmål: 

 Ett lag på øvet nivå 

Treningsmål:  Handballaktiviteten skal ha en klar profil med fokus på det sosiale, 
personlig utvikling og lek med ball - kombinert med å oppnå 
sportslige resultater  

 Alle spillere bør gjennom sesongen få prøve alle plasser under 
kamp. Spillere som ikke ønsker det skal ikke benyttes som målvakt 

 Alle spillere bør i utgangspunktet få spille like mye i kamper. Det 
skal ikke være et første og andrelag 

 Fra 10 år kan treningsoppmøte påvirke uttak til kamp. Trenerne skal 
vurdere dette helhetlig opp mot total treningsmengde for spilleren 

 I kamp kan yngre spillere kun benyttes dersom laget mangler 
spillere  

 

J/G 12 år 
Rekrutteringsmål:  Stille minimum to lag både i jente- og gutteklassen 

Sosiale mål:  Minimum tre sosiale samlinger for spillerne i løpet av en sesong 
(arrangement som skjer utenom trening og kamper) 

Sportslige 

resultatmål: 

 Et lag skal meldes på i nivå 1. 

 Ett lag skal meldes på i nivå 2. 

 Vurdering om det skal meldes på ytterligere lag til i nivå 1 eller nivå 
2 bestemmes av sportslig utvalg 

 Kvalifisere til A-sluttspill 

Treningsmål:  Handballaktiviteten skal ha en klar profil med fokus på det sosiale, 
utvikling og lek med ball - kombinert med å oppnå sportslige 
resultater 
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 Bestrebe og gi rom for at alle spillere kan beherske minimum to 
spilleplasser 

 Spilletid påvirkes av treningsoppmøte, holdninger, innsats og 
sportslige ferdigheter. Trenerne skal vurdere dette helhetlig 

 Trenerne skal dokumentere treningsoppmøte 

 Spillere som er tatt ut i kamp skal få spille 

 I kamp kan yngre spillere kun benyttes dersom laget mangler 
spillere  

 

J/G 13-16 år 
Rekrutteringsmål:  Stille minimum to lag i alle aldersklasser, både i jente- og gutteklassene 

Sosiale mål:  Minimum tre sosiale samlinger for spillerne i løpet av en sesong 
(arrangement som skjer utenom trening og kamper). 

Sportslige 

resultatmål: 

 Et lag skal meldes på i nivå 1. 

 Ett lag skal meldes på i nivå 2. 

 Vurdering om det skal meldes på ytterligere lag til i nivå 1 eller nivå 2 
bestemmes av sportslig utvalg 

 Kvalifisere til A-sluttspill 

 Kvalifisere seg til nasjonale serier 

 ha spillere som til enhver tid er knyttet til regionale og nasjonale 
spilleutviklingstiltak 

Treningsmål:  Håndballaktiviteten skal ha en klar profil med fokus på utvikling og 
utfordring, vennskap, trivsel og sportslige resultater 

 Spilletid skal vurderes etter treningsoppmøte, holdninger, innsats og 
sportslige ferdigheter 

 Trenerne skal dokumentere treningsoppmøte 

 Bestrebe og gi rom for at alle spillere kan beherske to spille plasser 

 

J/G 18 år-Senior 
Rekrutteringsmål:  Stille minimum to lag i alle aldersklasser, både i jente- og gutteklassene 

Sosiale mål:  Minimum tre sosiale samlinger for spillerne i løpet av en sesong 
(arrangement som skjer utenom trening og kamper). 

Sportslige 

resultatmål: 

 Et lag skal meldes på i nivå 1. 

 Ett lag skal meldes på i nivå 2. 

 Vurdering om det skal meldes på ytterligere lag til i nivå 1 eller nivå 2 
bestemmes av sportslig utvalg 

 Kvalifisere til A-sluttspill 

 Kvalifisere seg til nasjonale serier og markere seg med gode resultater 

 ha spillere som til enhver tid er knyttet til regionale og nasjonale 
spilleutviklingstiltak 

Treningsmål:  Håndballaktiviteten skal ha en klar profil med fokus på utvikling og 
utfordring, vennskap og sportslige resultater 

 Oppnå sportslige resultater, men også fokus på trivsel og det sosiale  

 Spilletid skal vurderes etter treningsoppmøte, holdninger, innsats og 
sportslige ferdigheter 

 Trenerne skal dokumentere treningsoppmøte 

 Bestrebe og gi rom for at alle spillere kan beherske to spille plasser 

 


