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1. Utviklingsplan Frogner IL seksjon Håndball. 
 
 
Utviklingsplanen skal være grunnsteinen for hvordan vi utvikler spillerne som er i klubben og 
hvordan trenere og spillere skal opptre. Derfor har vi laget utviklingsplanen som et verktøy for å 
ivareta det som klubben mener er riktig vei å gå. 
 
Vi tror at tydelighet og åpenhet skaper riktige forventninger for trenerne, foreldrene og våre spillere. 
 
Derfor har vi gjennomtenkte og klare planer angående utvikling på treninger, turneringer, seriekamper, 
holdninger og kommunikasjon. 
 
Utviklingsplanen er og vil alltid være et åpent dokument som skal være tilgjengelig for alle. 
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2. Håndballskolen for 1 og 2.klassinger 
I denne alderen er det første møtet med håndballen. Her skal det være mye moro i det man gjør. 
Det man ønsker er at ballen er i fokus når man ivaretar de ulike øvelsene. Her vil klubben legge til rette for at 
trenerressurser får utdanning med trenerkursmoduler 1-4. 
 
Treningstider for håndballskolen bør ligge på 1 time pr uke. 
 
Klubben ønsker at man melder seg på Loppetassen som er flotte arrangementer for de yngste. 
For 1.klassinger er det alltid blandede lag. 
For 2.klassinger kan man velge mellom blandede lag, gutteklasser der jenter kan delta og ren jenteklasse. 

3. 8-9 år 
 
I denne alderen er det viktig at man i og under treningene har fokus på tekniske ferdigheter som kast og mottak 
med to ulike kasteteknikker stående og under hopp. 
Et minimum er at spillerne skal kunne regler som avkast, 3 skritt, dobbelstuss, innkast, straffe og tramp på 6m 
linjen. 
Andre ting er de forskjellige posisjonene på banen som forsvar og angrep. Disse posisjonene må være en del 
av læringen. 
 
Treningstid for 8-9 åringene bør ligge på 2 time pr uke + noen ekstra treninger i form av klubbens 
tematreninger. 
 

BEVEGELSESMØNSTRE PÅ BANEN. 
 

• Vi tillater ikke at man nivådeler treninger 
• Vi tillater ikke man nivåtilpasser lag i serien 
• Alle skal få så lik spille tid som mulig under kamper 
• Alle skal få mulighet til å spille i ulike posisjoner 
• Alle skal få mulighet til å delta på turneringer 
• Vi tillater ikke turneringer utenfor Norges grenser 
• Vi pålegger ikke hospitering 

Spillere skal i utgangspunktet forholde seg til sin aldersklasse. Dersom spillerens ferdigheter er så mye bedre 
vil SU avgjøre og beslutte om spilleren kan være en del av et eldre lag. 

4. 10-13 år 
 
I denne alderen er det viktig at man i og under treningene har fokus på tekniske ferdigheter gjennom 
trappestegs modell. Den foregår gjennom at man går først videre når man ser at ferdigheten er god nok. 
Her er det grunnskudd og hoppskudd som er i fokus i tillegg til kast og mottak. 
Venstre-høyre og høyre-venstre finte med avslutt. 
Ulike variasjoner av skudd og skuddfinte. Innspill til strekk eller spillere som løper in. 
Her starter man også med ulike sidebevegelser, støting, blokkering av skudd og 6-0 forsvar (fra 12 år) 
Man skal også introdusere spillerne for mann mot mann spill.  
Fra 11 årsklassen skal spillerne også lære 3-2-1 forsvar. 
 
Treningstid for 10-11-åringer bør ligge på 2 timer pr uke + noen ekstra treninger i form av klubbens 
tematreninger. Treningstid for 12-åringer bør ligge på 2,5 time pr uke + noen ekstra treninger i form av klubbens 
tematreninger. 
Treningstid for 13-åringer bør ligge på 3 timer pr uke + noen ekstra treninger i form av klubbens tematreninger. 
 
 

• Nivåinndeling på trening bør skje så naturlig som mulig, med gruppeinndeling iht. fysikk/pasning 
styrke der det er naturlig for fremdrift og utbytte av økten. 

• Vi oppfordrer til å tilpasse laget til motstander, slik at man opplever jevnest mulig kamper for 10 -11 
år. 

• Nivåinndeling i regionserie, med lag på flere nivåer er ønskelig. 
• Alle skal få så lik spilletid som mulig under kamper, uavhengig av nivå. 

Det gjelder andre retningslinjer for turneringer. Se under turneringer. 
• Alle skal få mulighet til å spille på ulike posisjoner. 
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• Vi oppfordrer til å stille jevne lag i turneringer, men det er i klassene 12-13 år tillatt å peke ut 1 – 2 
satsingsturneringer. 

• Alle skal få mulighet til å delta på turneringer man planlegger, og alle skal spille omtrent like mye. 
Unntaket er satsingsturneringer, der hver enkelt trener får legge egne retningslinjer. Det skal 
imidlertid være åpenhet rundt kriterier for laguttak, og dette skal forankres i foreldregruppen. 

• Klubben oppfordrer til turneringer utenfor Norge. For lag under 12 år må spillerne bo på hotell 
sammen med foreldre. 

Spillere skal i utgangspunktet forholde seg til sin aldersklasse. Dersom spillerens ferdigheter er så mye bedre 
vil SU beslutte om spilleren også kan være en del av et eldre lag. 
 
 

5. 14-16 år 
I denne alderen er det viktig at man i og under treningene har fokus på tekniske ferdigheter gjennom 
trappestegs modell. Den foregår gjennom at man går først videre når man ser at ferdigheten er god nok. 
Her er det grunnskudd og hoppskudd som er i fokus i tillegg til kast og mottak. 
Pasninger som stuss, - bak rygg og press spill. 
Venstre-høyre og høyre-venstre finte med avslutning. Overslagsfinte og ulike variasjoner av skudd og 
skuddfinte. Innspill til strekk eller spillere som løper inn. 
Her starter man også med ulike sidebevegelse, støting, blokkering av skudd og 6-0, 5-1 og 3-2-1 forsvar. Her 
skal forsvarsøvelsene også inneholde taklingsøvelser. 
Det skal trenes på pådrag, overgangsspill, krysninger og plassbytter. Sperring, innspill til strek og hvordan 
man spiller med dybde og bredde og rulle med tempo. 
 
Treningstid for 14-16 åringene bør ligge på minimum 3x 1 ½ time pr uke + noen ekstra treninger i form av 
klubbens tematreninger. For 14-16 åringer skal det legges inn en fysisk ressursøkt. 
 
 
 

• Vi tillater at man nivåtilpasser treninger men kun to treninger i uken. 
• Nivåinndeling i regionserie, med lag på flere nivåer er ønskelig. 
• Alle skal få så lik spilletid som mulig under kamper, uavhengig av nivå.  Det gjelder andre 

retningslinjer for turneringer. Se under turneringer. 
• Alle skal få mulighet til å spille på ulike posisjoner. 
• Vi oppfordrer til å stille jevne lag i turneringer, men det er tillatt å peke ut 1 – 2 satsingsturneringer. 
• Alle skal få mulighet til å delta på turneringer man planlegger, og alle skal spille omtrent like mye. 

Unntaket er satsingsturneringer, der hver enkelt trener får legge egne retningslinjer. Det skal 
imidlertid være åpenhet rundt kriterier for laguttak, og dette skal forankres i foreldregruppen. 

• Klubben oppfordrer til turneringer utenfor Norge. 
• Spillere skal i utgangspunktet forholde seg til sin aldersklasse. Dersom spillerens ferdigheter er så 

mye bedre vil SU avgjøre og beslutte om spilleren også kan være en del av et eldre lag. 
 

6. Seriekamper 
I slutten av hver sesong vil trenere spille inn hvor mange lag man vil delta med i kommende sesong. 
Her er det viktig at alle trenere melder på lag på riktig nivå slik at man tilpasser nivå opp mot spillernes 
mestring. Målet med å nivåtilpasse er at spillerne skal føle god mestring der spilleren er der og da. 
 
Spilletid er viktig og alle som er satt opp på kampoppsettet skal få spille.  
Klubben vil ikke akseptere at trenere lar spillere med mindre mestring får mindre spilletid i alderen 8-12 år. 
Fra 13 år og oppover vil alle som er tatt ut få spilletid, men her vil klubben akseptere at man gjør taktiske 
bytter i jevne kamper.  
 
Klubben ønsker at man fordeler likt med kamper slik at det ikke blir stor forskjellsbehandling.  
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7. Turneringer 
I Frogner IL ønsker vi at man deltar på så mange turneringer som mulig.  
Turneringer er gøy og skaper gode opplevelser. 
På overnattingsturneringer er det positivt dersom trenerteamet bor sammen med spillerne. 
 
Klubben har tre turneringer som vi mener er viktige for lag å delta i. Vår felles er obligatorisk. 
 

• Storhamar Cup  (Sosial turnering for hele klubben i 2018, kan endres i 2019) 
• Unisport Cup  (En gutteturnering og jevne lag dersom mulig) 
• Regioncup  (Fra 14 år er det mulig å nivåtilpasse lag, ellers jevne lag) 

 
 
utenlandske turneringer som klubben mener på er fine å delta på med sosialt preg 
 

• Hellton Cup  (så jevne lag som mulig) 
• Partille Cup  (så jevne lag som mulig) 

 
Satsningsturneringer/nasjonalt sluttspill 
 

• Peter Wessel   
• BRING    
• Skadevi Cup   

 
I disse er det mulig for trenerne å ta ut laget med fokus på resultater. 
Det som er viktig er at vi ikke skal ha en spiller som er tatt ut uten å få spilt.  
I disse kamper vil det være forenlig å gjøre taktiske bytter. 
 
 
Når trenerteamene sender ut forespørsel på deltagelse av turneringer skal det fremkomme hva som er fokus 
for turneringen. Eksempel vil være om det er en sosial turnering, gode spilleopplevelser eller en turnering der 
man har resultatambisjoner. Slik kan foreldrene avgjøre, gjerne i samråd med trenerne, hvilken turnering 
som passer deres barn best, og de som ikke blir tatt ut vet om aktiviteten. 
 
Deltagelse på utenlandsturneringer må søkes inn til Region Øst.  
Fra 13 år mener klubben er en alder der man kan se på utenlandske turneringer. 

7.1 Hospitering for yngre spillere på eldre lag 
I Frogner Håndball SKAL det hospiteres. 
Målet med hospitering er å gi spillerne en utfordring gjennom å få trene med spillere på høyere nivå.  
Trenere på avgivende lag bestemmer hvem som skal hospitere. Her må treneren være kritisk og ha 
ferdighetene i fokus når man sender spillere på hospitering.  
Trener på mottagende lag bestemmer hvor mange hospitanter han kan ta imot, og på hvilke treninger. 
 
Dersom spillerens ferdigheter er så mye bedre vil sportslig leder orientere SU om spilleren og man sammen 
avgjør om spilleren også kan være en del av et eldre lag.  
Klubben splitter ikke lag og klubben er i utgangspunktet negativ til å flytte opp spillere. 
 

8. Målvakter 
Klubben gjennomfører målvaktstrening for 12-16 år i regi av sportslig utvalg minimum 3 økter pr sesong. 
Det er bra om alle målvakter deltar på disse øktene.  
Målvakts instruktør vil også følge opp målvaktene i lagene sammen med trener teamet. 
Disse øktene vil bli i helgene. 
 
Vi ønsker at målvaktene våre deltar på målvaktsamlinger i regi av Region Øst, og denne kostnaden dekker 
klubben. 
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9. Tematreninger 
Det vil i løpet av sesongen gjennomføres tematreninger fra 12-16 åringer med fokus på ulike roller på 
håndballbanen. 
Her er det trenerne som velger ut hvem som passer på hvilke temaer. 
Det vil også bli gjennomført basistekniske treninger der yngre spillere kan delta. 
Disse øktene vil bli lagt til helgene. 
 

10. Treningstider og rutiner ved sesongstart 
Etter seriestart og ved ny sesong 1.mai hvert år tar ansvarlig for treningstider i SU kontakt med idrettslaget for 
å se på tilgjengelige treningstider for ny sesong. 
Når ansvarlig i SU har fått disse av idrettslaget vil man ta kontakt med fotballen for å høre med deres 
treningstider for at det ikke skal kollidere slik at spillerne kan ivareta begge idrettene. 
 
1.Mai ta kontakt med idrettslaget om treningstider 
7.Mai ta kontakt med fotballen om deres treningstider 
21.Mai sender ut første utkast til alle trenere med frist 1.juni 
4.juni sender ut andre utkast til alle trenere med frist 10.juni 
 
Når man har fått inn alle innspill på andre utkast tas treningstidene inn til styret som i styremøte i juni 
godkjenner treningstidene. 
 

11. Kommunikasjon fra trenere til foreldre og spillere 
For å få en så god kommunikasjon som mulig mellom trenerteamet og foreldre skal alle lag minimum 
gjennomføre et foreldremøte i forkant av sesongen og etter nyttår (august/januar). 
Her skal trenerteamet fremstille følgende: 
 

• Årsplan for treninger (hva som vil være i fokus fra 1.juli 30.juni) 
• Seriespill (hvordan man tenker dersom man har flere lag) 
• Turneringer (hvilke turneringer man har tenkt å delta på, lagsammensetting og fokus på turneringens 

hensikt) 
• Tematreninger 
• Sosiale samlinger (minimum 1 ila sesongen) 
• Fair Play og holdninger 
• Hvordan kommunikasjonen vil være gjennom sesongen (epost eller FB) 
• Lagkasse og klubbdugnader 
• Diverse saker som må diskuteres 

 
Alle lag i Frogner skal ha en åpenhet om planer og tanker rundt lagene. Dette vil skape et godt miljø for alle 
involverte, som gjør at man unngår unødvendige diskusjoner om særbehandling etc. 
 
All kommunikasjon skal avtales mellom trenerteamet og foreldre. Her finner man i felleskap den form som 
passer best. 
 
Frogner ILs hjemmeside skal til enhver tid være oppdatert. Her skal hvert lag legge ut følgende: 
 

• Kontaktpersoner med epost og mobil nummer 
• Treningstider 
• Artikler fra turneringer eller andre aktiviteter 

 

11.1 Tilbakemeldings kultur 
 
Alle trenere og tillitsvalgte i klubben må tåle at det vil komme tilbakemeldinger som ikke alltid er så 
morsomme. 
Det som er viktig er at man alltid respekterer at andre har andre meninger og tar alle tilbakemeldinger med 
respekt. 
Det er meget viktig at vi opprettholder kommunikasjon og at vi er åpne og ærlige. 
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Når vi har behov for å gi en tilbakemelding, uansett innhold, oppfordrer klubben denne fremgangsmåten når 
man vil gi en tilbakemelding. Vi oppfordrer til at tilbakemeldingen er skriftlig. 
 

1. Spillere eller foreldre oppfordres til å be om en samtale/møte med lagets trenerteam. 
 
Dersom dette ikke fører frem 
 

2. Spillere eller foreldre oppfordres nå til å ta kontakt med sportslig koordinator. 
 
Dersom dette ikke fører frem 
 

3. Spillere eller foreldre oppfordres å ta kontakt med styret. 
 
Tilbakemeldinger vedrørende ikkesportslige hendelser som mobbing og andre alvorlige sosiale forhold skal 
rettes direkte til sportslig koordinator.   
Fremgangsmåten i klubben er som følger når man får tilbakemeldinger om mobbing: 
 

1. Ta kontakt med sportslig koordinator. 
 
Når sportslig koordinator mottar bekymringsmeldingen gjøres følgende. 
 

2. Sportslig koordinator vil innkalle trenerteamet til en første samtale for å orientere om saken. 
 
Etter denne samtalen gjøres følgende: 
 

3. Sportslig koordinator innkaller foreldrene til spilleren til et første møte. 
 
Etter denne samtalen gjøres følgende: 
 

4. Sportslig koordinator innkaller berørt trener eller trenerteam for et første møte. 
 
Etter dette møte gjøres følgende: 
 

5. Sportslig koordinator tar saken med styret og vil på bakgrunn av møtene ta en beslutning om 
eventuelle konsekvenser  

 

12. Fair play og holdninger  
Det er meget viktig når man representerer klubben at man under treninger, kamper og cuper opptrer med gode 
holdninger.  
I Frogner IL respekterer vi alltid våre medspillere, motstander og dommere gjennom å opptre korrekt og 
sportslig mot hverandre. Vi vil ikke akseptere krenkende språk og handlinger. 
 
Spillere som ikke respekterer klubbens Fair Play og holdninger vil bli innkalt til en samtale med trenerteamet. 
Om dette ikke fører frem eller man ser en bedring vil trenerteamet ta opp saken med klubbens sportslige 
koordinator som i samråd kommer frem til hva konsekvensene vil bli. Dersom det er så alvorlig at utestengelse 
kan være en konsekvens skal dette besluttes i styret. Sportslig koordinator tar saken inn. 
  
Trenere som ikke respekterer klubbens Fair Play og holdninger vil bli innkalt til sportslig leder sammen med 
sportslig utvalg for samtale. Dersom dette ikke fører frem til noe vil saken komme opp til styret som vil avgjøre 
konsekvens for trenere. 
Frogner IL skal ikke ha trenere med dårlige holdninger, eller som ikke vil forholde seg til klubbens retningslinjer 
for dette. 
 
Som trener og leder i Frogner IL forventes det at du:  
 

• Agerer med troverdighet 
• Er bevisst på holdninger når det gjelder hva du sier, hva du gjør og hvordan du oppfører deg. 
• Utfører ditt oppdrag etter beste evne. 
• Viser respekt og ydmykhet mot dine spillere, foreldre, lederkollega og motstanderlag. 
• Er ærlig, tydelig og har en åpen kommunikasjon og relasjon med spillerne og foreldre.  
• Utvikler spillernes kvaliteter i håndball med mål om å gjøre alle bedre. 
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• Behandler alle spillere likt.  
• Bidrar til at spillerne får et positivt inntrykk og et varig minne av sin tid som spillere i Frogner IL.  
• Er en rollemodell for spillerne gjennom å vise respekt og ydmykhet i all kommunikasjon med 

dommeren.  
• Motvirker all form for mobbing.  
• Tar ansvar for at lagets foreldre opptrer korrekt under kamper og etter kampene. 
• Ikke nyter alkohol når man representerer klubben. 
• Taler vel om klubben i alle sammenhenger som en god ambassadør. 
• Følger Frogner ILs retningslinjer og policy 

 

12.1 Holdninger under treninger og kamper 
 
Vi har tro på at alle liker å spille håndball.  
For at alt skal fungere optimalt på treningene har klubben satt fokus på disiplin når det gjelder adferd og 
innsats på treningen. 
Fokuset går på å lytte, gjennomføre og være hyggelig mot alle også om ikke alle er på samme nivå.  
Dette vil være et viktig bidrag til adferden for spillerne også utenfor banen. 
 
I dette ligger også at spillerne skal oppleve en rettferdighet og ha det morsomt på treningen. 
Når trenerne blåser i fløyten skal alle lytte, akkurat som når dommeren blåser på kamper. 
 
Vi er alle en del av landsbyen som skal til for å oppdra barn, og vi bidrar ved å lære barna om samhold, 
respekt, innsats og lagarbeid. Vi skal bidra til å skape bedre spillere og mennesker. 
 
 

13. Det sosiale livet på lagene 
Klubben vet at det sosiale er en viktig grunnstein for at mange velger idrett som aktivitet. 
Nettopp derfor er det viktig at alle lag har sosiale aktiviteter i fokus. Det kan for eksempel være samlinger 
helt uten håndball eller treningsleir. 
 

14. Det sosiale livet i klubben 
Like viktig som for lagene, er det sosiale også viktig for klubben som helhet. Derfor vil klubben en gang pr år 
arrangere en samling der alle lag deltar.  
Aktiviteten vil være en overnatting med en helgesamling i forkant av alle sesonger. 
Dette for å skape klubbtilhørighet og et flott felleskap for oss i Frogner IL. 

15. Utstyr 
Det er viktig at man forholder seg til klubbens sponsorer. Det er ikke lov til å kjøpe inn treningstøy som strider 
mot klubbens sponsorer.  
Dersom lagene er usikre skal man innhente informasjon fra styret. 
Dersom lagene ordner sponsorer selv, skal ikke disse stride mot klubbens sponsorer.  
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