
KLUBBHÅNDBOK

 

12.2 Sportsplan håndball

1.	Målsetning	og	hensikt		

Overordnet	mål	for	Skreia	IL	Håndball:		

«Flest	mulig,	lengst	mulig,	best	mulig		
Vi	skal	«skape»	(utvikle)	barn	og	unge	6l	å	være	stolte	av!»		
I	denne	målsetningen	ligger	at	alle,	uavhengig	av	alder	og	kjønn,	som	ønsker	å	spille	håndball	i	Skreia	IL,	skal	få	
anledning	6l	det.	Vi	ønsker	å	6lby	en	målbevisst,	reJerdig	og	godt	organisert	håndballsatsning.	Alle	skal	bli	ta8	på	
alvor	og	få	et	godt	sportslig	6lbud.		

Sportslig	plan	fungerer	som	Skreia	ILs	referansepunkt	for	å	kvalitetssikre	vår	sportslige	ak6vitet.	Den	skal	bidra	6l	
at	organisering	av	6lbudet	er	målre8et	og	reJerdig,	og	6lre8elagt	den	enkelte	spiller.	I	denne	sammenheng	er	
det	vik6g	at	alle	har	en	felles	forståelse	av	hva	de8e	innebærer.		

Klubbens	klare	ambisjon	er	å	være	med	å	prege	regional	håndball	gjennom	et	godt	bredde6lbud	og	ved	å	inneha	
aldersbestemte	ungdomslag	som	er	med	og	kjemper	i	Norgestoppen.		

Seniorlagene	har	som	målseOng	å	kjempe	i	toppen	av	3.	divisjon.	Og	videre	6lby	et	spiller6lbud	6l	seniorspillere	i	
4.	divisjon.	Det	er	på	sikt	en	målsetning	å	rykke	opp	6l	2.	divisjon	dersom	spiller6lfanget	ligger	6l	re8e	for	det.	

Sportslige	hovedmål		
Sørge	for	å	skape	best	mulige	vilkår	for	utvikling	av	alle	spillere	med	utgangspunkt	i	deres	personlige	ambisjoner		

Fokusere	på	sportslig	og	langsik6g	utvikling	med	utgangspunkt	i	løpende	mo6vasjon,	trivsel	og	mestringsfølelse.		

Rekru8ere	og	utvikle	egne	spillere	6l	klubbens	seniorlag.	

Det	er	et	mål	for	klubben	å	rekru8ere	flere	gu8er	6l	barnehåndballen	på	Skreia	og	etablere	rene	gu8elag.	

Delmål		
Klubben	skal	gi	alle	lag	i	barne-	og	ungdomsavdelingen	et	6lre8elagt	og	koordinert	treningsopplegg	med	egne	mål	
og	planer	for	sesongen	i	tråd	med	vår	sportslige	plan.		

Klubben	skal	rekru8ere	og	utvikle	kvalifiserte	trenere	6l	lagene.		

Klubben	skal	rekru8ere	og	utvikle	dommere	og	ledere	6l	Skreia	IL	håndball.	
		
Klubben	skal	kreve	og	legge	6l	re8e	for	en	op6mal	og	effek6v	organisering	rundt	den	sportslige	ak6viteten.		

2.	Holdning,	motivasjon	og	miljø		

Skreia	Il	Håndball	følger	Norges	Håndballforbunds	retningslinjer.		

Våre	holdninger	er	tu>et	på	verdiene	våre:	Trening,	konkurranse,	lek	og	samhold	der	moAoet		

«Flest	mulig,	lengst	mulig,	best	mulig»	er	førende.		
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Vi	har	alle	et	ansvar	for:		

Å	skape	et	inkluderende	miljø,	uten	noen	former	for	mobbing	eller	rasisme		
Å	skape	trivsel	og	god	selvfølelse	hos	den	enkelte,	basert	på	selvdisiplin,	mestring	og	respekt		
Å	vektlegge	det	sosiale	miljøet	og	trivsel	i	like	stor	grad	som	prestasjoner	og	resultater		
Ledere/trenere	som	viser	at	de	er	oppta8	av	holdningsskapende	arbeid	bidrar	6l	å	øke	håndballens	anseelse	i	vårt	
nærmiljø.	Det	holdningsskapende	arbeidet	starter	fra	spillerens	første	dag	i	klubben.	Sentrale	begreper	for	hver	
enkelt	spiller,	leder	og	trener	vil	være	ansvar,	respekt,	disiplin	og	toleranse.	Alle	forplikter	seg	6l	å	følge	klubbens	
retningslinjer	for	FAIR	PLAY	og	vise	holdninger	som	er	i	samsvar	med	de8e.		

ForeldreveAregler:		

1.	Møt	fram	6l	kamp	og	trening	-	barna	ønsker	det		
2.	Gi	oppmuntring	6l	alle	spillerne	under	kampen	-	ikke	bare	di8	eget	barn		
3.	Oppmuntre	i	medgang	og	motgang	-	ikke	kri6ser	noen		
4.	Respekter	lagleders	bruk	av	spillere		
5.	Se	på	dommeren	som	en	veileder	-	ikke	kri6ser	avgjørelsene		
6.	S6mulere	og	oppmuntre	di8	barn	6l	å	delta	-	ikke	press	det		
7.	Spør	om	kampen	var	morsom	og	spennende	-	ikke	bare	om	resultatet		
8.	Sørg	for	rik6g	og	fornubig	utstyr	-	ikke	overdriv		
9.	Vis	respekt	for	klubbens	arbeid		
-	ta	ini6a6v	6l	årlig	foreldremøte	for	å	avklare	holdninger	og	ambisjoner		
10.	Tenk	på	at	det	er	di8	barn	som	spiller	håndball	-	ikke	du		
11.	Tenk	på	at	det	er	lagleder	som	alene	skal	lede	kampen	-	ikke	du		
12.	Engasjer	deg	–	også	i	en	definert	rolle	rundt	laget	og	klubben		
Samspillet	mellom	holdninger	og	håndballferdighet	vil	være	helt	avgjørende	for:		
Hvor	godt	en	selv	vil	kunne	utvikle	seg		
Hvor	gode	lagkameratene	kan	bli		
Hvor	godt	miljøet	på	laget	kan	bli		
Hvor	godt	laget	kan	bli		

Kvalitetsutviklende	standarder	innen	holdninger,	miljø	og	trening	er	at:		
Alle	nye	trenere	får	en	skriblig	redegjørelse	for	holdningene	klubben	står	for	gjennom	en	oppdatert	og	levende	
sportsplan.		

Klubben	sikrer	løpende	6lbakemeldinger	gjennom	te8	dialog	mellom	trenere,	lag	og	håndballgruppa.	
De8e	vil	gi	et	bedre	grunnlag	i	forhold	6l	å	evaluere	situasjonen,	og	gjøre	eventuelle	endringer		

Det	å	lykkes	(Mestre)		
Det	å	lykkes	med	en	finte,	en	scoring,	en	takling	eller	en	frispilling	gir	oss	lyst	6l	å	trene	videre.	Det	virker	posi6vt	
både	på	mo6vasjonen	og	på	læringen,	og	spillerne	synes	det	er	moro	å	trene.	Det	er	vik6g	å	innre8e	treningene	
slik	at	“det	å	lykkes“	(mestre)	oppleves	så	obe	som	mulig	gjennom	det	å	få	ujordringer	som	tar	hensyn	6l	
spillernes	eget	ferdighetsnivå.		

Veiledning	(PosiNv	forsterkning)		
Sørg	for	at	all	veiledning	skjer	i	en	posi6v	tone.	Trenere	og	ledere	skal	all6d	søke	å	gi	en	posi6v	6lbakemelding	
som	vektlegger	det	som	er	bra,	før	man	påpeker	hvordan	de8e	kan	bli	enda	bedre.		
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Egentrening		
Trenernes	vik6gste	oppgave	er	å	skape	et	treningsmiljø	og	en	s6mulans	for	egentrening	og	håndballrelatert	lek.	
Mestring	og	håndballmessig	utvikling	henger	i	stor	grad	sammen	med	den	enkeltes	lyst,	vilje	og	evne	6l	å	utvikle	
ferdigheter	alene	eller	sammen	med	andre	utenfor	den	organiserte	treningen.	Mo6vasjon,	ideer	og	øvelser	som	
kan	s6mulere	6l	håndballak6vitet	på	fri6den	vil	skape	mestring	på	kort	sikt,	samt	bidra	6l	den	fundamentale	
overgangen	6l	«å	trene»	fremfor	«å	bli	trent».		

Miljø		
Trygghet	og	sosial	6lhørighet	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	arbeidet	med	barn	og	unge	er	det	vik6g	at	det	skjer	samhandling	også	utenfor	håndballbanen.	Det	å	skape	en	
kameratgjeng	gir	posi6v	effekt	på	mange	måter.	Mange	svært	gode	lag	i	aldersbestemt	håndball	og	seniorhåndball	
har	profitert	på	vektlegging	av	både	det	sosiale	og	det	sportslige.	Foreldrene	kan	sammen	bidra	6l	å	forsterke	
de8e	samholdet	ved	å	sørge	for	posi6vitet	og	engasjement	rundt	barna.		
I	de	senere	årene	har	man	få8	en	stadig	større	forståelse	for	at	et	godt	lag	ikke	nødvendigvis	er	summen	av	de	
individuelt	beste	utøverne.	Det	gjelder	i	stor	grad	å	finne	utøvere	som	er	i	stand	6l	å	samhandle	og	påvirke	
hverandre	posi6vt.	De8e	er	også	avgjørende	for	at	den	enkelte	skal	finne	mo6vasjon	og	styrke	6l	å	legge	ned	den	
innsatsen	som	er	nødvendig	for	å	realisere	si8	fulle	potensial.		

Konsekvenser		
Brudd	på	retningslinjer	fastsa8	av	klubb	kan	medføre	sanksjoner.	Sanksjonene	vil	være	avhengig	av	grad	av	
alvorlighet	og	alder	på	vedkommende.	I	y8erste	konsekvens	kan	man	ilegges	karantene.	Alvorlige	saker	vil	bli	ta8	
opp	i	hovedstyret	og	i	disse	sakene	er	det	hovedstyret	som	evt.	vil	avgjøre	hvilken	sanksjon	som	skal	iverkse8es.		
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3	.	Sportslige	hovedretningslinjer		

Vårt	arbeid	skal	være	utviklingsorientert.	Enkeltresultater	er	et	av	mange	nødvendige	mo6vasjonselementer	på	
veien,	men	ikke	et	mål	i	seg	selv.	For	å	legge	6l	re8e	for	langsik6g	utvikling	og	helhetlige	sportslige	rammer,	legger	
Skreia	håndball	opp	6l	en	gjennomgående	filosofi	der	individuelle	forskjeller	skal	utny8es	og	s6muleres.		

SpillesNl	i	Skreia	IL	håndball		

Hovedintensjonen	er	å	være	et	«spillende»	håndballag:		
Lagene	skal	kunne	beherske	de	fleste	varianter	av	håndballspillet,	for	dermed	best	mulig	kunne	møte	
motstanderens	tak6kk	og	ferdigheter.		
Lagene	skal	utny8e	og	utvikle	et	bredt	spekter	av	alterna6ver,	og	på	denne	måten	kapitalisere	på	spillernes	
individuelle	ferdigheter	og	fysiske	forutsetninger.		
Lagene	skal	være	utviklings-,	resultat-	og	ferdighetsorientert,	men	aldri	på	bekostning	av	fair	play.		

Et	kompromissløst	forsvarsspill		
Basert	på	kollek6v	samhandling	og	spilleforståelse		
Basert	på	individuelle	ferdigheter	og	innsats		
Basert	på	offensiv	og	mulighetsorientert	6lnærming		
Basert	på	fleksibilitet	og	tak6sk	forståelse	som	gir	mulighet	for	raske	og	store	6lpasninger		

Et	hurNg	og	målreAet	kontringsspill,	med	både	individuelle	og	kollekNve	ferdigheter		
Basert	på	ferdigheter	6l	å	gjennomføre	individuelle	kontringer	i	første	fase		
Basert	på	kollek6ve	ferdigheter	og	forståelse	6l	å	fullføre	kontringer	med	mange	spillere	og	stort	trykk		

Et	kollekNvt	angrepsspill	som	utvikler	individuelle	ferdigheter	og	skaper	muligheter		
Basert	på	vektlegging	av	individuelle	basisferdigheter	og	spisskompetanser	i	treningsarbeidet		
Basert	på	et	variert	spill	som	utny8er	spillernes	individuelle	ferdigheter	og	ønsker		
Basert	på	et	kollek6vt	grunnspill	som	kan	varieres	basert	på	motstanderens	mo8rekk		
Basert	på	et	begrenset	antall	av	kollek6ve	spesialiserte	kombinasjoner		

EA	oppofrende	returspill		
Basert	på	innsats,	vilje	og	kollek6vt	ansvar	som	speiler	våre	holdninger		
Målet	er	å	gi	forutsetninger	for	lagledere/trenere	og	spillere	6l	å	virkeliggjøre	klubbens	overordnede	sportslige	
hovedintensjoner.	De8e	gjøres	ved	å	strukturere	klubbens	håndballfaglige	arbeid	omkring	de	gi8e	overordnete	
målsetninger	i	den	sportslige	plan.		
Ideen	er	å	synliggjøre	og	bevisstgjøre	den	enkelte	om	forholdet	mellom	klubbens	målsetninger	og	alle	de	faktorer	
som	er	virksomme	i	arbeidet	for	å	nå	disse.	Retningslinjer	for	den	enkelte	lagleder/trener	og	spiller	slik	at	
organiseringen	av	arbeidet	på	og	utenfor	trening	blir	enklere,	og	med	best	mulig	kvalitet.		

Ramme	for	trenere	i	breddehåndballen	–	både	barnehåndballen	og	ungdomshåndballen		
Planlegging,	gjennomføring	og	oppfølging	av	treningene	og	den	sportslige	utviklingen	er	Trenernes	ansvar.	
Behovet	for	fleksibilitet	og	6lpasning	6l	situasjoner,	samt	individuelle	og	kollek6ve	ferdigheter	er	store,	slik	at	
klubbens	retningslinjer	må	sees	på	som	stø8e	og	veiledning	primært	6l	planlegging	og	langsik6g	utvikling.		
Treneren	må	se8e	seg	godt	inn	i	Sportslig	plan,	og	Sportslig	plan	skal	følges		
Trenere	skal	møte	på	klubbens	trenerforum		
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I	barnehåndballen	skal	det	være	6lnærmet	lik	spille6d	for	alle.	Barn	som	får	mindre	spille6d	i	enkelte	kamper	skal	
få	mer	spille6d	i	andre	kamper.	Alle	skal	få	betydelig	spille6d	i	kamper	de	deltar	i.	Det	vil	si	at	topping	av	lag	ikke	
skal	forekomme,	men	at	unntak	kan	forekomme	i	de	eldste	barneklassene	(11-12	år)		
I	henhold	6l	håndballforbundet	og	regionens	anbefalinger	bør	det	legges	6l	re8e	for	fleksibel	og	moderat	
nivådeling	fra	spillerne	er	9-10	år,	slik	at	den	enkelte	kan	finne	mestring	på	si8	nivå.		
Hospitering	og	evt.	oppmelding	av	et	ferdighetslag	i	årgangen	over	er	vik6ge	verktøy	som	kan	beny8es	for	at	de	
beste	og	ivrigste	s6muleres	sam6dig	som	en	grunnleggende	breddeprioritering	ivaretas.		

Trenerens	«tjenestevei»	i	barne-	og	ungdomshåndballen	er	via	håndballgruppa	v/treneransvarlig	og	leder.	
Hall6d	er	dyrebar	og	knapp	6d;	forberedelser,	oppvarming,	samt	tøying	og	oppsummering	bør	derfor	i	størst	
mulig	grad	gjennomføres	utenfor	6ldelt	hall6d,	i	forkant	og	e8erkant	av	6ldelt	hall6d.		
Håndballfaglig	plaJorm,	samt	likebehandling	og	ærlig	åpen	dialog	med	stø8eapparat,	spillere	og	foreldre	er	en	
forutsetning	for	trenerens	rolle.		
Håndballgruppa,	trenere	og	stø8eapparat	skal	kon6nuerlig	ha	fokus	og	evaluere	behovet	for	endring,	spesielt	der	
sterkt	foreldreengasjement	og	foreldretrenere	kan	gi	grobunn	for	konflikter	eller	forskjellsbehandling.		
Håndballgruppa	har	et	ansvar	for	å	evaluere	alle	trenere	årlig.	

Håndball	og	andre	idreAer		
Ut	fra	at	allsidig	bevegelsesorientering	er	guns6g	i	unge	år,	er	det	posi6vt	at	de	yngste	utøverne	prøver	seg	i	flere	
idre8er.	Selv	om	håndball	er	mer	allsidig	og	variert	enn	de	aller	fleste	andre	idre8er,	bør	vi	oppmuntre	våre	
utøvere	6l	å	drive	med	andre	lagidre8er	og	individuelle	idre8er.	Vi	bør	samarbeide	posi6vt	med	andre	idre8er	og	
klubber	for	å	få	6l	et	guns6g	opplegg	for	den	enkelte.	Ideelt	se8	klarer	vi	å	få	6l	utveksling	av	idre8slig	
kompetanse	og	ak6viteter	som	kan	være	berikende	for	spillerne.		

Aldersinndeling	og	lagsNlhørighet		
Alle	som	spiller	håndball	i	Skreia	IL	skal	ha	hoved6lhørghet	i	èn	treningsgruppe.	Denne	treningsgruppen	skal	i	
utgangspunktet	være	i	den	årgangen	man	er	født	i.	De8e	prinsippet	kan	bare	fravikes	e8er	godkjenning	i	
håndballgruppa	og	i	spesielle	6lfelle	ut	fra	totalt	antall	spillere,	geografiske	forhold	og	eventuelle	andre	sosiale	
kriterier.		
Både	for	å	s6mulere	interesse	og	for	å	legge	6l	re8e	for	sportslig	utvikling,	samt	sosiale	relasjoner	og	samhold	på	
tvers	i	klubben,	legges	det	6l	re8e	for	samarbeid	på	tvers	av	årganger.	Ved	interesse,	samt	sportslige	og	sosiale	
ferdigheter	kan	en	spiller	eller	flere	trene	og/eller	spille	i	perioder	på	flere	alderstrinn.	Spill	i	en	overliggende	
aldersgruppe	skal	kun	foregå	gjennom	avtale	med	håndballgruppa.	(se	punkt	«Hospitering/lån	av	spillere	fra	
annet	lag»	nedenfor).	Det	er	Trenernes	ansvar	å	ivareta	forsvarlig	belastning	på	spillere,	og	det	anbefales	at	
kampbelastning	skal	utgjøre	maksimalt	25%	av	totalbelastning	over	6d.		
Det	er	vik6g	at	flere	får	muligheten	6l	å	vise	seg	frem	for	å	fremme	mo6vasjon	og	inspirasjon	blant	spillerne.	Av	
erfaring	varierer	ferdigheter	og	modning	mye	i	barne-	og	ungdomsårene.	Det	er	vik6g	å	se	både	kortsik6g	og	
langsik6g	ved	«utvelgelse»	av	spillere.		
Det	skal	tas	hensyn	6l	hva	som	er	best	både	for	klubben,	den	utvalgte	spilleren	og	signaleffekten	på	resten	av	
spillergruppen(e).	Hospitering	skal	representere	en	posi6v	signaleffekt,	primært	basert	på	ferdigheter,	holdninger	
og	vilje,	og	må	på	ingen	måte	representere	en	utvelgelse	som	bidrar	6l	ekskludering	eller	favorisering.		
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NivåNlpasning	og	«topping»		
Håndtering	av	store	mo6vasjons-	og	ferdighetsmessige	forskjeller	innenfor	en	gruppe	er	barneidre8ens	største	
ujordring.	Trenerens	vik6gste	oppgave	er	derfor	å	skape	mestring	og	glede	hos	alle,	basert	på	fleksibilitet	og	en	
6lpasning	som	oppfa8es	som	reJerdig.		
Skreia	håndballs	vik6gste	grunnregel	er	individuell	mestring	og	utvikling	som	gir	glede	og	posi6visme.	Der	
forskjellene	internt	i	en	gruppe	blir	for	store,	må	gruppen	på	en	forutsigbar,	fleksibel	og	fornubig	måte	deles	inn	i	
mindre	og	mer	homogene	grupper.	Både	for	de	ferskeste	og	de	beste	er	det	avgjørende	for	mestringsfølelsen	og	
utviklingen	at	de	møter	motstand	og	medspillere	som	gir	ujordringer	på	rik6g	nivå.	Både	Norges	
Håndballforbund	og	regionen	anbefaler	derfor	at	det	legges	opp	6l	moderat	og	fleksibel	nivådeling	allerede	fra	
8-9	års	alder.	Nivådeling	bør	både	skje	i	kamper	og	på	trening,	men	grunnprinsippet	er	at	det	kun	gjøres	i	deler	av	
6den	og	en	andel	av	kampene,	slik	at	treningsgruppen	kan	behandles	som	en	helhet.	Det	bør	også	6lstrebes	
rotasjon	i	nivådelingen,	både	over	6d	og	i	forhold	6l	treningsak6viteter.	Nivådeling	er	spesielt	vik6g	for	å	skape	
mestring	hos	de	med	ferdigheter	nedre	del	av	spillergruppen	og	for	å	gi	mestringsmuligheter	også	hos	nye	
spillere.		
«Topping»	er	betegnelsen	på	lagu8ak	og	lagledelse	der	fokuset	på	å	vinne	medfører	overdreven	fokus	på	
ferdigheter	ved	lagu8ak	og	disponering.	Opp	6l	11-12	års	alder	skal	ikke	kravene	6l	resultater	medføre	lagu8ak	
eller	disponeringer	som	står	i	sterk	kontrast	6l	barna	eller	foreldrenes	reJerdighetsoppfatning.	For	å	balansere	
ønsket	om	å	vinne,	som	er	sterkt	både	hos	barn	og	voksne,	med	det	klare	krav	at	alle	spillere	som	er	ta8	med	i	
kamp	skal	si8e	igjen	med	en	følelse	av	å	være	del	av	resultatet,	bør	noen	grunnleggende	prinsipper	legges	6l	
grunn:		
Vær	tydelig	i	forkant	hvis	betydningen	av	å	vinne	skal	prioriteres,	det	er	lov	i	enkelte	kamper	eller	turneringer,	
men	ikke	gjennomgående.		

Spillere	som	tas	med	i	kamp	skal	få	betydelig	spille6d	-	ta	heller	med	færre	spillere		
Beny8	alle	spillerne	6dlig	i	kamp	–	la	gjerne	de	beste	si8e	mest	i	begynnelsen		
Tilpass	6dlig	i	forhold	6l	kamputvikling	–	la	de	beste	spille	mindre	mot	svakere	motstandere.		

Hospitering		
Hospitering	er	et	vik6g	6lbud	som	ivaretar	behovet	for	å	s6mulere	de	ivrigste	og	beste,	sam6dig	som	vi	skal	sikre	
at	de	forblir	og	bidrar	posi6vt	i	sin	egen	årgang.	Hospitering	skal	både	ivareta	spillerens	og	årgangens	interesser,	
og	skal	ivareta	sportslige	forhold	slik	at	permanent	flyOng	av	spillere	6l	aldersgrupper	over	unngås.		
Utvalgte	spillere	kan	få	mulighet	6l	å	trene	og	spille	med	lag	som	er	eldre	enn	spilleren,	i	en	gi8	periode,	inkludert	
trening	og/eller	kamp	i	perioden.	Det	bør	etableres	en	skriblig	dokumentasjon	for	hospiteringen	som	angir	spiller,	
6dsperiode	og	årsak	6l	hospiteringen.	Avtalen	skal	godkjennes	av	begge	lags	trenere	samt	spilleren	og	spillerens	
foresa8e.	Utarbeidelse	skal	involvere	håndballgruppa.	

Håndballgruppa	v/leder	og	nestleder	har	ansvaret	for	hospiteringsordningen	og	følgende	retningslinjer	gjelder:		
Hospiteringsavtaler	for	spillere	under	13	år	skal	ikke	ha	varighet	over	en	halv	sesong,	men	kan	forlenges	ved	
evaluering.		
Hvis	hospitering	krever	valg	mellom	flere	kvalifiserte	spillere	skal	deltakelse	være	fleksibel	med	rotasjon		
Der	hospitering	utgjør	sportslig	6lbud	6l	spillere	som	ferdighetsmessig	kunne	spilt	i	en	høyere	årgang,	skal	trenere	
sammen	med	foreldre	og	håndballgruppa	sikre	at	trening,	kamp	og	totalbelastning	på	flere	lag	er	planlagt	og	6l	
beste	for	spilleren.		
Følgende	kriterier	skal	være	førende	for	utvelgelse	av	spillere:		
Spilleren	ønsker	å	hospitere		
Treningsoppmøte		
Innsats	på	trening	og	i	kamp		
Gode	ferdigheter		
Medfødte	egenskaper	og	potensial		
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Fra	og	med	fylte	15	år	skal	spillerne	6lbys	hospitering	med	seniorlagene	e8er	samme	utvelgelse.	

Fra	og	med	fylte	16	år	skal	spillerne	mo6veres	og	jevnlig	hospitere	på	seniorlag	og	delta	i	kamper	for	seniorlag	for	
å	forberede	spillerne	på	seniorhåndballen	og	for	å	utvikle	deres	fysiske	og	psykiske	ferdigheter	mht.	å	møte	fysisk	
tøffere	motstand.	

Hospitering	i	aldersklassene	15-16	år	avtales	direkte	mellom	trenerne	på	yngres	lag	og	seniorlag	med	bistand	fra	
håndballgruppa	ved	behov.	

Låne	spillere	Nl	kamp		
Generelt	skal	spilleren	primært	spille	på	si8	lags	årstrinn.	Lån	av	spillere	6l	kamp	kan	forekomme	og	avklares	
mellom	lagene/trenerne.		
Lån	av	spillere	skal	ikke	være	av	fast	art	slik	at	det	kan	oppleves	som	hospitering		
Spillere	kan	spille	flere	kamper	samme	helg/dag,	men	pass	på	belastning	på	den	enkelte	spilleren	her		
Det	skal	ikke	lånes	spillere	fra	«yngre»	lag	6l	kamp	på	bekostning	av	spillere	som	har	holdninger,	treningsinnsats	
og	fremmøte	i	det	aktuelle	alderstrinn		
Ved	lån	av	spillere	på	de	yngste	lagene	skal	de8e	gå	e8er	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	opp6l	den	enkelte	lagleder/trener	å	kontakte	lagleder/trener	
fra	annet	lag	for	lån	av	spiller.		

Prioriterte	serier	(BRING	/	Landsserien)		
BRING/Landsserien	er	vik6ge	serier	som	Skreia	IL	jobber	målre8et	mot	å	kvalifisere	seg	6l	og	mot	å	nå	slu8spill.	
Det	er	vik6g	for	de	yngre	spillerne	i	klubben	å	ha	disse	seriene	som	delmål	framover	og	det	en	vik6g	signaleffekt	
for	rekru8eringen	6l	klubben	fra	andre	klubber.		
Skreia	IL	Håndball	skal	være	representert	med	de	beste	spillerne	i	klubben,	men	ved	kampkollisjon	mellom	
prioriterte	ak6viteter	er	det	foretrukket	at	spillere	deltar	på	lag	i	sin	egen	årsklasse.		

Overgang	fra	annen	klubb		
Skreia	IL	Håndball	ønsker	i	størst	mulig	grad	å	bygge	lag	på	klubbens	egne	spillere.	Nye	spillere	fra	andre	klubber	
er	selvsagt	velkommen	6l	klubben	på	eget	ini6a6v.		
Dersom	trenere	ønsker	å	gjøre	henvendelser	6l	eksterne	spillere	skal	de8e	skje	i	henhold	6l	NHFs	regler	(§16-2)	
og	skal	skje	i	samråd	med	håndballgruppa.		

Dommerutvikling	i	Skreia	IL	Håndball		
Dommergruppa	skal	være	en	synlig	del	av	håndballen	i	Skreia	IL.	Den	har	som	mål	å	bidra	på	en	posi6v	måte	både	
inn	mot	egen	klubb,	og	i	håndballen	lokalt	og	nasjonalt.	De8e	innebærer	bl.a.	at:		
Dommergruppa	skal	kunne	6lby	dommere	6l	klubbens	egne	kamper	i	barnehåndballen,	samt	i	andre	kamper		
Dommerne	som	er	medlem	av	Skreia	skal	representere	klubben	på	en	posi6v	måte	inn	mot	krets/region/forbund		
Dommergruppa	skal	være	en	bidragsyter	inn	mot	«Fair	Play»	og	gode	holdninger	i	egen	klubb		
Vi	skal	hele	6den	jobbe	for	at	vi	har	nok	dommere	i	henhold	6l	det	antall	regionen	krever	(ib.	antall	lag),	og	vi	skal	
e8erstrebe	at	vi	har	dommere	på	alle	nivåer	innen	breddehåndballen	forøvrig.	Vi	ønsker	også	å	rekru8ere	minst	
én	ny	dommer	som	gjennomfører	rekru8eringsdommerkurs	pr.	år.		
Vi	ønsker	å	ha	en	ak6v	klubbdommergruppe	som	6lbys	kamper	i	barnehåndballen.	For	å	få	6l	de8e	skal	klubben	
arrangere	minst	e8	klubbdommerkurs	pr.	sesong.		
Vi	skal	sørge	for	at	alle	dommerne	som	er	medlem	av	klubben	skal	føle	seg	velkommen	og	verdsa8,	og	at	
forholdene	legges	best	mulig	6l	re8e	for	gode	prestasjoner.	De8e	innebærer	bl.a.	at	dommergruppa	vil	arrangere	
to	6l	fire	samlinger	for	dommerne	pr.	år,	samt	at	dommerkontakt	i	klubben	vil	være	6lgjengelig	ved	behov.		
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4.	Barnehåndball	(6-12	år)		

Barnehåndballen	dekker	aldersspennet	6-12	år,	og	det	gjelder	særskilte	regler	og	retningslinjer	fra	Norges	
Håndballforbund	som	Skreia	IL	baserer	seg	på.	De	grunnleggende	prinsippene	fra	barnehåndballen	videreføres	
også	6l	ungdomshåndballen,	som	favner	aldersgruppene	13-16	år	i	vår	klubb.		
Ujordringene	kny8et	6l	mangfold	og	bredde	i	mål,	utvikling	og	modenhet	gjør	og	barnehåndballen	6l	den	mest	
krevende	målgruppen.	Barnehåndballen	beskrives	gjennom	tre	faser:		
6-7	år	Ballskole	–	en	introduksjon	6l	lagspill,	håndball	og	sosial	utvikling		
8-10	år	Den	tekniske	gullalder	–	mestring	og	moro	gir	mo6vasjon	6l	mer		
11-12	Introduksjon	6l	alvor	–	vi	vil	og	vi	kan	spille	håndball	for	å	bli	best	mulig		
Trenere	i	barnehåndballen	er	stort	se8	foreldre,	foresa8e	eller	nærstående	som	gjør	en	innsats	på	frivillig	basis.	Vi	
må	ta	hensyn	6l	de8e.	Vi	forventer	likevel	at	sportslig	og	sosial	utvikling	av	spillerne	er	i	tråd	med	klubbens	
sportsplan,	samt	at	både	klubben	og	lagets	ledere	og	stø8eapparat	legger	forholdene	6l	re8e	for	en	målre8et	og	
profesjonell	ak6vitet.		
Der	det	beny8es	foreldretrenere	har	Lagleder/Oppmann	og	foreldrekontakt	et	særskilt	ansvar	opp	mot	
håndballgruppa	for	å	sikre	at	det	ikke	forekommer	forskjellsbehandling	eller	uheldig	forfordeling.	Det	skal	gjøres	
en	særskilt	evaluering	av	alle	trenere	hvert	år	innen	1.	februar,	med	spesiell	fokus	på	likebehandling	og	spillernes	
utvikling	i	foreldredrevne	grupper.		

Generelle	retningslinjer	for	all	akNvitet	innenfor	barnehåndballen		

Klubben	skal	følge	opp	at	alle	sportslige	ak6viteter	følger	sportsplanen.		
Det	er	ønskelig	at	alle	trenere	skal	ha	så	vel	teore6sk	som	prak6sk	håndballfaglig	erfaring.	Trenerutdanning	dekkes	
av	klubben	og	skal	om	mulig	arrangeres	i	regi	av	klubbens	egne	trenerinstruktører.		
Hver	årgang	på	gu8e-	og	jentesiden	skal	ha	minimum	en	Trener,	en	Lagleder/Oppmann	og	en	Foreldrekontakt.		
Det	søkes	å	ha	minimum	én	«trener»	for	hver	6ende	spiller,	flere	for	de	yngste	spillerne.		
Trener	er	årgangens	hovedansvarlige	og	kny8et	opp	mot	håndballgruppa,	mens	Lagleder/Oppmann	er	underlagt	
Hovedtrener	og	er	bindeledd	mellom	foreldre,	trenere	og	klubbens	administrasjon.		

Det	skal	vises	fleksibilitet	overfor	deltagelse	i	andre	idre8er	i	og	utenfor	klubben.		

Treningsgruppene	skal	være	dynamiske,	og	det	skal	være	rom	for	individuell	6lpasning	basert	på	mo6vasjon,	
mulighet	og	ønsker.		
Nesten	all	trening	bør	foregå	med	ball,	der	6lpasning	eller	variasjon	i	ballstørrelse	gir	best	effekt.		
Spillerne	skal	ha	et	håndball6lbud	året	rundt	(med	unntak	av	skoleferiene).		
Det	skal	avholdes	minimum	to	foreldremøter	årlig.	Anbefalt	6dspunkt	er	før	sesongstart	(juni-august)	og	e8er	
halvspilt	sesong	i	desember/januar.	Sesongslu8	(mai/juni).		

Trivsel	=	trygghet	+	mestring		
Alle	spillere	skal	«bli	se8»	på	trening	og	i	kamp,	noe	som	krever	individuelle	6lbakemeldinger.		
Ros	mye,	ikke	bare	ved	scoring.	Legg	vekt	på	og	forsterk	posi6vt	det	som	er	bra.		
Mestring	er	et	nøkkelord.	Alle	bør	få	6lbakemeldinger	og	ujordringer	6lpasset	si8	nivå	-	da	er	det	mest	gøy	for	
alle.		
Øvelsene	skal	6lpasses	den	enkelte	spillers	ferdighetsnivå.		
Spillerne	skal	få	mest	mulig	jevnbyrdighet	i	både	trening	og	kamp.		
Spillerne	skal	lære	å	takle	både	seier	og	tap.		
Ved	inndeling	i	lag	skal	sportslige,	sosiale,	geografiske	og	prak6ske	hensyn	vektlegges.	Trener	er	ansvarlig	for	
laginndeling.	Lagene	bør	ikke	være	permanente,	men	justeres	med	jevne	mellomrom,	minimum	halvårlig.		
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Retningslinjer	for	trenere		
E8erstreb	fokus	på	basisferdigheter	i	all	trening.	Kast,	mo8ak,	skudd	og	basismotorikk	i	balanse,	hopp	og	
bevegelse	bør	inngå	og	vektlegges	i	alle	øvelser.		
Bruk	stor	variasjon	og	fokus	på	småspill	i	spillak6viteter.		

Bruk	varierende	ballstørrelse	for	å	utvikle	grunnleggende	kast	og	skuddferdigheter.		
Gruppeinndeling	skal	baseres	på	at	alle	skal	få	ujordringer	og	mestring	på	si8	nivå	–	mangel	på	ujordringer	gir	
frustrasjon	på	linje	med	mangel	på	mestringsfølelse.	Fleksibel	og	dynamisk	nivådeling	i	treningssammenheng	bør	
beny8es	6dlig.		
Vær	oppmerksom	på	nødvendig	gjentagelse	opp	mot	«variasjon	og	spenning».		
Unngå	kø.	Del	opp	i	mindre	grupper	som	gir	mye	ballkontakt		
Primær	fokus	på	sportslig	og	sosial	utvikling	–	ikke	resultater		
Det	er	vik6g	at	alle	får	prøve	seg	på	flere	posisjoner	på	banen	(også	som	keeper)	og	får	spille	kamper.		
Disse	overordnede	prinsippene	er	gjennomgående	i	Nordstrand	Håndball,	og	Flest	Mulig	-	Lengst	Mulig	-	Best	
Mulig	er	balanserte	verdier	gjennom	barne-	og	ungdomshåndballen.	I	de	e8erfølgende	seksjonene	legges	noe	
mer	aldersspesifikke	retningslinjer.		
Sportsplanen	bør	imidler6d	også	leses	som	en	utviklingstrapp	der	både	enkeltspillere	og	grupper	skal	ha	rom	for	
6lpasset	trening	for	at	de	overordnede	mål	skal	nås.	

4.2	Gutter/Jenter	(8-10	år)		
Selv	om	den	fysiologiske	utvikling	varierer	stort,	vil	de	fleste	fra	å8e	års	alder	bevege	seg	inn	i	den	«tekniske	og	
motoriske»	gullalder.	Evnen	og	lysten	6l	å	lære	teknikk	og	bevegelser	er	på	si8	høyeste,	og	ak6viteter	i	denne	
aldersgruppen	må	6lre8elegges	for	å	utny8e	disse	mulighetene.		

Overordnet	målseZng		
Være	et	sosialt	og	sportslig	6lbud	som	gir	mestring	og	posi6v	utvikling	for	alle	som	vil	spille	håndball,	der	alle	føler	
trygghet	og	minimum	90%	fortse8er.		
Gi	en	differensiert	mulighet	som	gir	ujordringer	og	mestring	både	for	nye	barn	og	de	som	har	spilt	en	stund,	slik	
at	6lveksten	er	større	en	frafallet	i	alle	årsklasser.		
Sikre	at	alle	får	ujordringer	og	muligheter	på	si8	nivå,	som	gjør	at	de	velger	håndball	som	sin	idre8.		

ÅrgangsmålseZng		
Delta	i	seriespill	med	flest	mulig	lag,	slik	at	alle	spillere	får	prøve	seg	med	rikelig	spille6d.	Spillerne	skal	få	prøve	
mange	plasser,	og	alle	bør	jevnlig	innom	målvaktplassen.		
Delta	med	lag	på	alle	nivåer,	både	øvet	og	mindre	øvet,	og	la	gjerne	de	ivrigste	spillerne	også	få	sportslige	
ujordringer	ved	å	spille	opp	i	neste	årsklasse.		
		
Gi	alle	spillere	mulighet	6l	å	delta	i	minimum	en	turnering	som	arrangeres	av	annen	klubb	som	innebærer	nye	
omgivelser	og	sosial	tur,	primært	delta	på	klubbens	felles	prioriterte	turnering	(overnaOngs-cup).		
Arrangere	minimum	2	sosiale	samlinger	(1	høst	og	1	vår)	for	alle	spillerne	i	forbindelse	med	klubbens	kamper	på	
senior	nivå.		
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Læringsmål		
Trygghet	og	sosial	utvikling	er	fortsa8	den	vik6gste	driveren	i	denne	aldersgruppen,	der	modenhet	og	utvikling	
varierer	veldig.	For	de	fleste	vil	imidler6d	den	tekniske	og	motoriske	gullalder	ha	gi8	muligheter	6l	å	utvikle	
håndballferdigheter	og	-interesse.		
MålseOngen	er	at	spillerne	mot	slu8en	av	10	årsalder	behersker	noen	grunnleggende	ferdigheter:		
Skal	ha	utviklet	og	forbedret	ferdighetene	fra	forrige	alderstrinn.	
Skal	kunne	ujøre	kast	og	mo8ak	i	stor	fart.		
Skal	kunne	ujøre	grunnskudd	og	hoppskudd	fra	alle	posisjoner.		
Skal	kunne	bevege	seg	og	arbeide	individuelt	i	grunnposisjon	i	forsvar,	samt	kollek6vt	i	grunnformasjonene	6-0	og	
5-1/3-2-1		
Skal	kunne	beherske	alle	grunnleggende	posisjoner	og	bevegelser	i	angrepsspillet		
Skal	kunne	grunnleggende	håndballregler	som	grep;	skri8;	tramp		
Vise	interesse	for	håndball	ved	å	se	på	håndball	eller	drive	med	håndballrelaterte	ak6viteter	på	fri6den.		
Vise	opptreden	på	og	utenfor	banen	i	henhold	6l	klubbens	målseOnger	for	«Fair	Play»,	respekt	og	toleranse.		

Trening		
Organisert	eller	individuell	trening	er	den	vik6gste	utviklingsarenaen,	og	målseOngen	om	å	gi	et	best	mulig	6lbud	
for	realisering	av	drømmen	om	å	bli	håndballspiller	skal	gjennomsyre	lagenes	ak6viteter.		
Fokus	på	det	sosiale	miljøet,	personlig	utvikling	samt	trygghet	og	trivsel.		
Fleksibel	og	dynamisk	nivådeling	i	treningssammenheng	bør	beny8es,	og	vil	obe	bli	en	forutsetning	for	at	man	
kan	beholde	en	stor	og	diversifisert	sosial	gruppe.		
Klubben	skal	6lby	2	treninger	per	uke	i	håndballhall/gymsal.		
Treningsgruppene	bør	ikke	overs6ge	25	spillere.		
Alle	spillere	bør	gjennom	sesongen	trene	på	forskjellige	plasser	og	få	prøve	alle	plasser	under	kamp.		
Spillere	som	ikke	ønsker	det	skal	ikke	tvinges	6l	å	være	målvakt,	men	mo6vasjon	og	oppfordring	bør	vurderes	for	å	
sikre	6lstrekkelig	keepermateriale	i	senere	årganger.		
Hoveddelen	av	treningen	gjennomføres	i	mindre	grupper,	maks	6-8	spillere	pr.	trener.	Bruk	foreldrene	eller	
storesøsken	ak6vt	6l	individuell	veiledning.		
Lek	med	ball.	Ballen	bør	være	en	del	av	alle	øvelser	og	ak6viteter.		
Vis	øvelser	og	oppmuntre	spillerne	6l	å	øve	hjemme	–	antall	repe6sjoner	avgjør	mestring	og	utvikling		
Spillak6vitet	på	trening	bør	fokusere	på	småspill	og	i	mindre	grad	på	fullskalaspill.		
Kamp		
Alle	spillere	skal	i	utgangspunktet	få	spille	like	mye	i	kamper,	og	det	skal	primært	deles	inn	i	jevne	lag	på	6lpasset	
nivå.	Fra	9-årsalder	legger	regionen	opp	6l	nivådeling	for	å	s6mulere	6l	mestring	for	alle.		
Det	anbefales	at	spesielt	ivrige	spillere	med	gode	ferdigheter	får	prøve	seg	i	årgangen	over,	primært	da	sammen	
med	spillere	fra	denne	årgangen.	(Alterna6vt	kan	det	e8er	avtale	med	SU	meldes	opp	et	eget	lag	i	årgangen	over).		
La	flest	mulig	få	være	med	på	kamp.	Drakt,	kamprop,	stemning	og	takking	for	kampen	er	for	mange	vel	så	vik6g	
som	6d	på	banen.		
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4.4	Jenter/Gutter	12	år		
Den	fysiologiske	utvikling	varierer	fortsa8	stort,	men	de	fleste	begynner	å	få	en	fysikk	og	motorikk	som	gir	
grunnleggende	mestring	av	håndballrelaterte	teknikker.	Basisferdighetene	som	er	innlært	og	utviklet	fra	
ballskolen	og	gjennom	den	tekniske	gullalder	gir	grunnlag	for	samspill	og	kollek6v	utvikling.	Evnen	og	lysten	6l	å	
lære	teknikk	og	bevegelser	er	på	si8	høyeste,	sam6dig	som	andre	interesser	og	varierende	mental	utvikling	krever	
fasthet	og	rammer	for	å	sikre	et	fortsa8	godt	læringsmiljø.		

Overordnet	målseZng		
Være	et	sosialt	og	sportslig	6lbud	som	gir	mestring	og	posi6v	utvikling	for	alle	som	vil	spille	håndball,	der	alle	føler	
trygghet	og	at	minimum	90%	fortse8er.		
Gi	en	differensiert	mulighet	som	gir	ujordringer	og	mestring	både	for	nye	og	de	som	har	spilt	en	stund.		
Sikre	at	det	sportslige	6lbudet	er	i	ypperste	klasse,	slik	at	alle	får	en	mulighet	6l	å	utvikle	seg	fra	si8	individuelle	
nivå.		
Bidra	6l	utvikling	av	spillere	både	i	aldersgruppen	under	og	aldersgruppen	over	gjennom	posi6v	integrering	og	
hospitering	på	tvers	av	aldersgruppene.		
Sikre	at	alle	får	ujordringer	og	muligheter	på	si8	nivå,	som	gjør	at	de	velger	håndball	som	sin	idre8		

ÅrgangsmålseZng		
Delta	med	lag	både	på	øvet	og	noe	øvet	nivå,	samt	hvis	ønskelig	melde	på	et	lag	i	årsklassen	over.		

Gi	alle	spillere	mulighet	6l	å	delta	i	minimum	to	turneringer	som	arrangeres	av	andre	klubber	som	innebærer	nye	
omgivelser	og	sosial	tur,	primært	med	overnaOng.	En	av	turneringene	skal	være	klubbens	felles	prioriterte	
turnering.		

Læringsmål		
Trygghet	og	sosial	utvikling	er	fortsa8	den	vik6gste	driveren	i	denne	aldersgruppen,	der	mental	og	fysisk	utvikling	
varierer	veldig.	For	de	fleste	vil	imidler6d	den	tekniske	og	motoriske	gullalder	ha	gi8	muligheter	6l	å	utvikle	
håndballferdigheter	og	-interesse.	Videre	begynner	konkurranseaspektet	å	melde	seg,	med	seriespill	og	
poengtabell.		
MålseOngen	er	at	spillerne	mot	slu8en	av	12	årsalder	behersker	noen	grunnleggende	ferdigheter:		
Skal	ha	utviklet	og	forbedret	ferdighetene	fra	Ballskolen	(Trinn	1),	Den	tekniske	gullalder	(Trinn	2)	og	Gu8/Jente	11	
(Trinn	3).		
Skal	vise	posi6v	gruppeadferd,	som	innebærer	posi6v	inns6lling	og	holdninger	gjennom	innsats	og	treningsvilje,	
både	på	felles	treninger	og	gjennom	interesse	for	egentrening	eller	andre	idre8er.		
Spilleren	skal	beherske	et	utvalg	av	kollek6ve	bevegelsesmønstre	i	forsvar	samt	i	fase	2	kontring	og	fase	3	etablert	
angrep.		
Vise	interesse	for	håndball	ved	å	se	på	håndball	eller	drive	med	håndballrelaterte	ak6viteter	på	fri6den.		
Opptre	på	og	utenfor	banen	i	henhold	6l	klubbens	målseOnger	for	«Fair	Play»,	respekt	og	toleranse.		

Trening		
Behovet	for	repe6sjon	og	teknisk	spesialisering	begynner	å	melde	seg,	og	det	er	et	vik6g	element	i	treningen	å	
s6mulere	6l	egentrening	av	teknikk	og	allsidig	fysisk	og	motorisk	utvikling	gjennom	egentrening	eller	supplerende	
ak6viteter.		
Fokus	på	det	sosiale	miljøet	er	fortsa8	første	prioritet,	men	personlig	utvikling,	treningsdisiplin	og	teknisk	
utvikling	og	lek	med	ball	blir	stadig	vik6gere.		
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Fleksibel	og	dynamisk	nivådeling	i	treningssammenheng	bør	beny8es,	og	vil	obe	bli	en	forutsetning	for	at	man	
kan	beholde	en	stor	og	diversifisert	sosial	gruppe.		
Klubben	skal	6lby	minimum	2	treninger	per	uke	i	håndballhall,	og	spesielt	interesserte	spillere	skal	få	mulighet	6l	
flere	treninger	gjennom	hospitering	eller	6lleggstrening.		
Spilleren	bør	gjennomføre	3-4	treninger	pr.	uke	utenom	skolen,	gjerne	innenfor	flere	idre8er	eller	ak6viteter	

Treningsgruppene	skal	ikke	overs6ge	25	spillere.		
Spillerne	bør	få	mulighet	6l	å	spesialisere	seg	på	en	6l	to	favori8plasser,	men	spillere	skal	få	prøve	andre	plasser	
hvis	de	ønsker.		
Spillere	som	ønsker	det	skal	få	6lbud	om	å	spesialisere	seg	som	målvakt.		
Vis	øvelser	og	oppmuntre	spillerne	6l	å	øve	hjemme	–	antall	repe6sjoner	avgjør	mestring	og	utvikling.		

Kamp		
Det	spilles	seriespill	på	12-års	trinnet,	der	kampene	er	2	omganger	av	20	minu8er.	Den	senkede	tverrliggeren	er	
uernet,	og	kampene	spilles	med	ballstørrelse	1,	«lillepu8».		
Det	skal	meldes	på	lag	både	på	nivå	1	og	2,	men	det	bør	være	minimum	9	spillere	i	treningsgruppen	pr.	påmeldte	
lag.	Såfremt	det	er	1	6me	mellom	kampene	kan	inn6l	3	spillere	spille	for	lag	både	på	nivå	1,	nivå	2	og	et	
alderstrinn	opp	på	samme	dag,	noe	som	gir	stor	fleksibilitet	og	mulighet	for	spillere	6l	å	finne	ujordringer	på	si8	
nivå	(den	samme	fleksibilitet	gjelder	ikke	mellom	lag	på	nivå	1).	Mellom	lag	på	nivå	2	eller	mot	lag	en	årsklasse	
opp	gjelder	ingen	begrensning	på	antall	spillere,	men	6dsbegrensningen	på	1	6me	mellom	først	og	andre	kamp	og	
2	6mer	mellom	andre	og	tredje	kamp	gjelder.		
Jenter/Gu8er	12	år	6lbys	spill	i	Regionserien.	
		
Alle	spillere	som	er	ta8	ut	skal	få	spille6d	i	kamp.	Om	nødvendig	s6lles	det	med	færre	antall	spillere.		
Alle	spillere	skal	få	betydelig	spille6d	i	kamper	over	6d.	Spillere	som	i	enkelte	kamper	får	mindre	spille6d	skal	
kompenseres	med	mer	spille6d	i	andre	kamper.		
Ved	laginndeling	skal	det	sikres	at	spillerne	i	størst	mulig	grad	får	spille	på	et	nivå	der	de	får	ujordringer	og	
opplever	mestring.	Lagene	skal	imidler6d	ikke	være	sta6ske,	og	spillerne	bør	få	erfaring	både	med	å	spille	«opp»	
og	med	å	spille	«ned»	i	forhold	6l	si8	primære	ferdighetsnivå.		
Selv	om	ferdighetsutvikling,	trivsel	og	samhold	fortsa8	er	vik6gst,	er	utvikling	av	vinnervilje	og	prestasjonskultur	
nå	en	del	av	kamp	og	treningsledelsen.		
Spesielt	ivrige	spillere	med	gode	ferdigheter	bør	få	mulighet	6l	å	spille	regelmessig	på	et	høyere	nivå	i	årgangen	
over,	sammen	med	bedre	spillere	fra	denne	årgangen.	

At	en	del	slu8er	med	håndball	fordi	de	får	andre	interesser	er	selvsagt	naturlig.	Men	vi	må	gjøre	alt	vi	kan	for	å	
beholde	alle	de	som	har	lyst	6l	å	være	med	videre.	De8e	gjelder	uavhengig	av	hvor	god	en	spiller	er.	Det	er	vik6g	å	
gi	ungdom	et	godt	fri6ds6lbud,	gi	dem	muligheten	6l	å	holde	seg	i	form	i	et	sunt,	trygt	og	posi6vt	miljø	sammen	
med	venner.	Håndballen	som	sosial	arena	er	betydningsfull!	I	6llegg	bruker	stadig	flere	for	mye	6d	på	
s6llesi8ende	ak6viteter.	Håndballen	holder	altså	ungdom	i	god	fysisk	form	i	et	posi6vt	miljø!	Derfor	er	det	vik6g	
at	vi	som	klubb	tar	et	ansvar	for	å	beholde	flest	mulig	–	lengst	mulig		
Utover	i	ungdomsperioden	blir	kompleksiteten	og	antall	områder	som	spiller	inn	på	utviklingen	stadig	flere.	For	å	
utvikle	seg	som	håndballspiller	kreves	stadig	større	egeninnsats	og	selvdisiplin,	sam6dig	som	samspill	i	gruppen	og	
utenfor	sportslige	ak6viteter	også	tar	større	plass.	Sportsplanen	introduserer	derfor	krav	og	innspill	som	går	
bredere,	og	som	i	stadig	større	grad	dekker	flere	av	de	utenomsportslige	områdene	som	må	være	i	balanse	for	at	
håndballspillende	ungdom	skal	utvikle	seg	posi6vt.	Herunder	har	klubben	6lbud	og	ansvar	for	6lre8elegging	
innenfor	områder	som:		
Kosthold	og	ernæring		
Skadeforebygging	og	fysikalsk	behandling		
Mental	trening	og	selvutvikling		
Helhetstenkning	og	utdanning		
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5.2	Gutter/Jenter	14	år		
Det	er	fortsa8	stor	forskjell	i	fysisk	og	mental	utvikling.	Flere	har	krabig	lengdevekst	og	finkordinasjonen	er	
fortsa8	i	sterk	utvikling.	Ujordringene	på	ungdomsskolen	og	nye	miljøer/vennekretser	skaper	behov	for	et	godt	
sosialt	fundament	og	en	arena	man	kan	føle	trygghet	sammen	i	en	god	sosial	gruppe.	Krea6viteten	blomstrer,	og	
mange	ærgjerrige	og	lærenemme	spillere	er	utålmodige	i	forhold	6l	håndballmessige	ujordringer,	sam6dig	som	
andre	har	et	større	behov	for	en	trygg	sosial	arena.	Ujordringen	på	de8e	nivået	er	å	gi	begge	grupper	et	6lbud	
6lpasset	ambisjonene.		
Som	følge	av	at	det	på	de8e	trinnet	blir	mer	u8ak	av	lag	og	bruk	av	spillere	i	kamp	e8er	kvalifikasjon,	mo6vasjon	
og	innsats,	anbefales	det	å	engasjere	en	hovedtrener	som	ikke	kommer	fra	foreldregruppen.		

Overordnet	målsetning		
Få	en	gruppe	som	liker	å	være	sammen	både	på	og	utenfor	banen		
Være	et	sosialt	og	sportslig	6lbud	som	gir	mestring	og	posi6v	utvikling	for	alle	som	vil	spille	håndball,	der	alle	føler	
trygghet	og	at	minimum	80%	fortse8er.		
Sikre	at	det	sportslige	6lbudet	er	i	ypperste	klasse,	slik	at	alle	får	en	mulighet	6l	å	utvikle	seg	fra	si8	individuelle	
nivå.		
Bidra	6l	utvikling	av	spillere	både	i	aldersgruppen	under	og	aldersgruppen	over	gjennom	posi6v	integrering	og	
hospitering	på	tvers	av	aldersgruppene.		
Sikre	at	alle	får	ujordringer	og	muligheter	på	si8	nivå,	som	gjør	at	de	velger	håndball	som	sin	idre8	og	Skreia	som	
sin	klubb.		
Behov	for	spesialisering	mellom	idre8er	begynner	å	melde	seg.	Det	bør	imidler6d	legges	6l	re8e	slik	at	spillere	
som	prioriterer	andre	idre8er	også	kan	fortse8e	med	håndball	i	et	6lpasset	omfang.		
Melde	på	og	få	rekru8ert	inn	spillere	6l	regionens	spillerutviklingsprogrammer.		

ÅrgangsmålseZng		
Delta	med	lag	både	på	øvet	og	noe	øvet	nivå	(avhengig	av	6lgjengelig	spillergruppe)	i	Regionserien.		
Strebe	e8er	at	årgangens	beste	spillere	6lfører	avgjørende	kvalitet	også	på	årgangen	over.		
Gi	alle	spillere	mulighet	6l	å	delta	i	minimum	to	turneringer	som	arrangeres	av	andre	klubber	som	innebærer	nye	
omgivelser	og	sosial	tur,	primært	med	overnaOng.	En	av	turneringene	skal	være	klubbens	felles	prioriterte	
turnering.		
Vurdere	å	delta	i	en	utenlandsturnering	(f.eks.	Par6lle	Cup).		
Alle	spillere	i	årgangen	skal	inviteres	6l	å	delta	på	kurs	for	barnekampveiledere	som	ønskes	arrangert	i	klubbens	
lokaler.	
Det	anbefales	å	gjennomføre	en	informasjonskveld	med	fokus	på	håndballregler	og	dømming.	Kvelden	kan	gjerne	
kombineres	med	en	sosial	samling,	og	bør	beny8es	6l	å	mo6vere	spillerne	6l	å	delta	på	barnekampveilederkurset.		

Læringsmål		
Alle	spillerne	skal	beherske	teknikker	nevnt	for	6dligere	årsklasser,	samt	jobbe	kon6nuerlig	med	disse	teknikkene.	
I	6llegg	skal	spillerne	utvikle	mestring	basisferdighetene.		
Spillerne	skal:		
-beherske	pådragsteknikk.	Rik6g	fotseOng	og	pasninger	6l	begge	sider		
-jobbe	mye	med	pådragsspill	i	ulike	sektorer	(småspill)		
-jobbe	med	utspillsteknikk	6l	kant.		
-jobbe	med	innspillsteknikk	6l	linjespiller.		
-beherske	«russer-inngang»		
-jobbe	med	posisjonsbestemte	avslutninger	(teknikkinnlæring)		
-beherske	tobeinsfinte	med	utgang	motsa8	av	skuddarmside	(6l	venstre	for	høyrehendte)		
-jobbe	med	taklinger	i	forsvar.	Teknikk	og	6ming		
-Linjespillerne	skal	jobbe	med	sperreteknikk		
Laget	skal	ha	minimum	to	forsvarsvarianter:	6-0,	samt	en	offensiv	variant.		
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Trening		
Klubben	skal	6lby	minimum	3	treninger	per	uke	i	håndballhall.		
De	beste	spillerne	skal	få	et	hospiterings6lbud,	såfremt	de	holder	et	6lstrekkelig	sportslig	nivå	på	årgangen	over.		
Spillere	som	ikke	driver	andre	idre8er	eller	ak6viteter	skal	6lbys	og	oppmuntres	6l	supplerende	styrke,	kondisjon	
og	bevegelsestrening,	og	det	bør	6lbys	håndball6lpasset	slik	trening	som	en	del	av	håndball6lbudet.		
Treningsgruppene	skal	ikke	overs6ge	25	spillere.		
Spesialisering	på	plasser	starter,	men	allsidighet	skal	fortsa8	oppmuntres		
Samhandling	og	utvikling	av	spilleforståelse	får	en	sentral	rolle,	sam6dig	som	basisferdighetene	kast-mo8ak-
motorikk	er	en	forutsetning	for	spillerutviklingen.		
Spillak6vitet	på	trening	bør	fokusere	på	småspill	og	i	mindre	grad	på	fullskalaspill.		
Det	skal	være	6lbud	om	6lre8elagt	trening	for	målvakter.		
Vis	øvelser	og	oppmuntre	spillerne	6l	å	øve	hjemme	–	antall	repe6sjoner	avgjør	mestring	og	utvikling.		
Fortse8e	med	tester/konkurranse	–	styrke	(armhevninger	og	sit-ups)	og	utholdenhet	(3	000	meter	og	bip-test).		
Fortsa8	prøve	seg	på	ulike	spilleplasser	både	på	trening	og	i	kamp	for	å	bedre	spilleforståelsen	og	som	
forberedelse	6l	innføring	av	spilleformasjoner.		
Individuell	ferdighetstrening	keeper		
De	som	vil	bli	keepere,	bestemmer	seg	obe	i	denne	alderen		
Overgang	6l	spesiell	keepertrening,	men	vik6g	at	keeper	også	får	være	med	som	utespiller.		
Keepere	må	læres	opp	6l	å	drive	egen	oppvarming,	utvikle	selvstendighet	i	treningen.		
Man	bør	6lstrebe	å	trene	inn	så	mye	av	målvaktens	basisferdigheter	som	mulig	i	denne	aldersgruppen.		
Det	bør	legges	opp	6l	at	keepere	gjennom	vinteren	får	én	6l	to	treningsdager	i	uken	i	form	av	spesiell	
keepertrening		
Mange	skudd	fra	alle	spilleplasser	med	vektlegging	av	sidelengs	fotarbeid.		
Innføring	i	målvaktshjørnet,	korte/lange	hjørnet.		
Mye	bevegelighets/smidighetstrening	for	hober	og	skuldre.		

Kamp		
Det	spilles	seriespill	på	14-års	trinnet,	der	kampene	er	2	omganger	av	20	minu8er.	Kampene	spilles	med	
ballstørrelse	1,	gu8ene	går	opp	6l	ballstørrelse	2.	Det	bør	være	minimum	9	spillere	i	treningsgruppen	pr.	
påmeldte	lag.		
Det	bør	meldes	på	lag	både	på	nivå	1	og	2,	hvis	antallet	spillere	6llater	de8e.	Såfremt	det	er	1	6me	mellom	
kampene	kan	inn6l	3	spillere	spille	for	lag	både	på	nivå	1,	nivå	2	og	et	alderstrinn	opp	på	samme	dag,	noe	som	gir	
stor	fleksibilitet	og	mulighet	for	spillere	6l	å	finne	ujordringer	på	si8	nivå	(den	samme	fleksibilitet	gjelder	ikke	
mellom	flere	lag	på	nivå	1).		
Mellom	lag	på	nivå	2	eller	mot	lag	en	årsklasse	opp	gjelder	ingen	begrensning	på	antall	spillere,	men	
6dsbegrensningen	på	1	6me	mellom	først	og	andre	kamp	og	2	6mer	mellom	andre	og	tredje	kamp	gjelder.		
Jenter/Gu8er	14	år	6lbys	spill	i	Regionserien.	

Ved	laginndeling	skal	det	sikres	at	spillerne	i	størst	mulig	grad	får	spille	på	et	nivå	der	de	får	ujordringer	og	
opplever	mestring.	Lagene	skal	imidler6d	ikke	være	sta6ske,	og	spillerne	bør	få	erfaring	både	med	å	spille	«opp»	
og	med	å	spille	«ned»	i	forhold	6l	si8	primære	ferdighetsnivå.		
Alle	spillere	skal	få	betydelig	spille6d	i	kamper.	Spillere	som	får	mindre	spille6d	på	nivå	1	skal	kompenseres	med	
spille6d	i	andre	kamper	på	nivå	2.		
Selv	om	ferdighetsutvikling,	trivsel	og	samhold	fortsa8	er	vik6gst,	er	utvikling	av	vinnervilje	og	prestasjonskultur	
nå	en	vik6g	del	av	kamp	og	treningsledelsen.		
Spesielt	ivrige	spillere	med	gode	ferdigheter	bør	få	mulighet	6l	å	spille	regelmessig	på	et	høyere	nivå	i	årgangen	
over,	sammen	med	bedre	spillere	fra	denne	årgangen.	De8e	som	et	ledd	i	klubbens	hospiteringsordning.		
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5.3	Gutter/Jenter	16	år		
Ved	overgang	6l	videregående	skole	vil	nye	valg	og	interesser	dra	i	forskjellige	retninger.	Tiden	for	å	velge	om	man	
vil	forsøke	å	ta	ut	si8	potensial	nærmer	seg.	Det	sosiale	er	fortsa8	vik6g,	men	det	blir	stadig	vik6gere	at	de	som	
ønsker	å	ta	skri8et	videre	får	lagt	forholdene	6l	re8e.	Det	vil	derfor	legges	6l	re8e	for	en	sportslig	satsing	som	er	
6lpasset	ambisjonene	om	å	kvalifisere	seg	og	prestere	på	øverste	nasjonale	nivå	i	BRING-serien.		
Håndballgruppa	vil	være	ansvarlig	for	å	skaffe	hovedtrener	med	nødvendige	kvalifikasjoner.		
Det	er	imidler6d	en	klar	målseOng	for	Skreia	IL	håndball	at	det	skal	kunne	gis	et	6lbud	også	6l	de	som	ønsker	å	
videreutvikle	seg	med	håndball	i	en	mer	sosial	ramme,	men	de8e	vil	også	i	økende	grad	kreve	involvering	og	
styring	fra	en	sterk	foreldregruppe.		

Overordnet	målsetning		
Få	en	gruppe	som	liker	å	være	sammen	både	på	og	utenfor	banen.		
Være	et	sosialt	og	sportslig	6lbud	som	gir	mestring	og	posi6v	utvikling	for	alle	som	vil	spille	håndball,	der	alle	føler	
trygghet	og	at	minimum	70%	fortse8er.		
Sikre	at	det	sportslige	6lbudet	er	i	ypperste	klasse,	slik	at	alle	får	en	mulighet	6l	å	utvikle	seg	fra	si8	individuelle	
nivå.		
Bidra	6l	utvikling	av	spillere	både	i	aldersgruppen	under	og	aldersgruppen	over	gjennom	posi6v	integrering	og	
hospitering	på	tvers	av	aldersgruppene.		
Sikre	at	alle	som	vil	får	ujordringer	og	muligheter	som	gjør	at	de	velger	håndball	som	sin	idre8	og	Skreia	som	sin	
klubb.	Tiltrekke	seg	enkelte	spillere	fra	andre	klubber	som	øker	nivået	på	laget,	treningsmiljøet	og	bidrar	6l	
treningskulturen.		
Beholde	et	6lbud	på	nivå	2	som	sikrer	den	nødvendige	bredden	og	det	sosiale	miljøet,	slik	at	frafallet	kan	
begrenses.		

ÅrgangsmålseZng		
Kvalifisere	seg	og	nå	nasjonalt	slu8spill	i	BRING	serien.		
Delta	med	lag	i	Regionserien.		
Strebe	e8er	at	årgangens	beste	spillere	6lfører	avgjørende	kvalitet	også	på	seniorlagene.		
Rekru8ere	minimum	2	dommere	fra	treningsgruppen.		
Mo6vere	6l	at	spillere	som	satser	mindre	kan	bidra	som	trenere	6l	klubbens	yngre	lag.		

Læringsmål		
Alle	spillerne	skal	beherske	teknikker	nevnt	for	6dligere	årsklasser,	samt	jobbe	kon6nuerlig	med	disse	teknikkene.	
I	6llegg	vil	spillerne	arbeide	ak6vt	for	å	mestre	nye	grunnleggende	teknikker.		
Spillerne	skal		
-beherske	pasninger	fra	luben		
-beherske	stegskudd		
-jobbe	med	overslagsfinte		
-jobbe	mye	med	pådragsspill,	både	med	og	uten	linjespiller,	fortrinnsvis	i	småspillsituasjoner		
-beherske	gjenleggingsteknikk,	som	basis	for	krysspill		
-beherske	«tsjekker-inngang»		
-jobbe	med	enkelt	krysspill		
-jobbe	med	overgangsspill		
-jobbe	med	sliding	og	flipping	i	forsvar		
Laget	skal	ha	minimum	to	forsvarsvarianter:	6-0,	samt	en	offensiv	variant.		
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Trening		
Klubben	skal	6lby	minimum	3	treninger	per	uke	i	håndballhall,	samt	1-2	organiserte	supplerende	styrke,	kondisjon	
og	bevegelsestreninger.	Kostnadsnivå	og	ambisjon	på	denne	treningen	avgjøres	av	trenerne	og	foreldregruppen	i	
fellesskap.	Eventuell	kostnad	for	treningssenter	el.	dekkes	ikke	av	den	ordinære	treningsavgiben	6l	Skreia	IL.	
Bruk	av	tester/konkurranse	–	styrke	(armhevninger	og	sit-ups)	og	utholdenhet	(3	000	meter	og	bip-test)	er	et	
vik6g	verktøy	for	å	sikre	at	spillerne	utvikler	nødvendig	fysikk	gjennom	egentrening.		
Det	skal	være	fokus	på	samhandling	og	relasjonelle	ferdigheter	gjennom	småspill	i	de	forskjellige	faser	av	spillet.		
Introduksjon	og	bruk	av	individuell	målstyring	og	oppfølging	i	treningsarbeidet,	herunder	bruk	av	treningsdagbok.		
Det	skal	være	6lbud	om	6lre8elagt	trening	for	målvakter.		
Individuell	ferdighetstrening	keeper		
Keepere	skal	kunne	drive	egen	oppvarming	og	utvikle	selvstendighet	i	treningen.		
Man	bør	6lstrebe	å	trene	inn	så	mye	av	målvaktens	basisferdigheter	som	mulig	i	denne	aldersgruppen.	25		

5.4.	Seniorhåndballen	

Ved	overgang	6l	videregående	skole	og	fullført	vdg.	vil	nye	valg	og	interesser	dra	i	forskjellige	retninger.	Klubben	
har	pr.	i	dag	kun	senior6lbud	i	3-4.	divisjon.	De8e	anses	som	et	godt	6lbud	6l	spillere	på	16-17	år	som	ønsker	å	
utvikle	seg	videre,	og	også	satse	mot	høyere	nivå,	i	overgangsfasen	junior/senior.	Det	vil	derfor	legges	6l	re8e	for	
en	sportslig	satsing	som	er	6lpasset	ambisjonene	om	å	kunne	s6lle	to	seniorlag	hvorav	det	ene	vil	være	
hovedsakelig	et	mosjons6lbud	og	det	andre	vil	være	et	sportslig	6lbud	hvor	resultater	også	skal	bety	noe.	
Håndballgruppa	vil	være	ansvarlig	for	å	skaffe	hovedtrener	med	nødvendige	kvalifikasjoner.		

Håndballgruppa	vil	prioritere	å	samarbeide	og	6lby	ekstra	treninger	for	ambisiøse	unge	spillere,	for	eksempel	mot	
klubber	med	høyere	lag	i	regionen,	hvor	spillerne	kan	få	ekstra	treninger	og	innspill.	Det	anses	likevel	som	en	god	
løsning	for	spillere	som	er	16-17	år	å	ha	mye	spille6d	i	3.	divisjon	før	man	søker	mot	høyere	nivåer.	

På	sikt	er	det	ønskelig	for	klubben	å	kunne	etablere	et	6lbud	i	2.	divisjon,	som	da	holder	et	høyt	nivå	og	medfører	
mer	obligatorisk	trening.	

Overordnet	målsetning		
Få	en	gruppe	som	liker	å	være	sammen	både	på	og	utenfor	banen.		
Være	et	sosialt	og	sportslig	6lbud	som	gir	mestring	og	posi6v	utvikling	for	alle	som	vil	spille	håndball,	der	alle	føler	
trygghet	og	at	minimum	70%	fortse8er.		
Sikre	at	det	sportslige	6lbudet	er	solid	og	faglig,	slik	at	alle	får	en	mulighet	6l	å	utvikle	seg	fra	si8	individuelle	nivå.		
Bidra	6l	utvikling	av	spillere	i	aldersgruppen	under	gjennom	posi6v	integrering	og	hospitering	på	tvers	av	
aldersgruppene.		
Sikre	at	alle	som	vil	får	ujordringer	og	muligheter,	samt	6ltrekke	seg	enkelte	spillere	fra	andre	klubber	som	øker	
nivået	på	laget,	treningsmiljøet	og	bidrar	6l	treningskulturen.		

Beholde	et	6lbud	på	nivå	2	som	sikrer	den	nødvendige	bredden	og	det	sosiale	miljøet,	slik	at	frafallet	kan	
begrenses.		

Målsetningen	for	seniorlagene	vil	må8e	legges	fra	sesong	6l	sesong	basert	på	spillerstall	og	trener.	Det	vil	derfor	
være	vanskelig	å	legge	fast	et	sportslig	innhold,	bortse8	fra	at	de8e	skal	følge	opp	det	som	er	lagt	av	grunnlag	fra	
yngres	håndball	i	klubben	og	under	samme	spilles6l.	
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6.	Kompetanseutvikling	og	trenerutdanning		
Skreia	IL	Håndball	ønsker	å	ha	godt	skolerte	trenere	med	håndballfaglig	kompetanse,	erfaring	og	
lederegenskaper.	Klubben	ønsker	å	legge	6l	re8e	for	formell	og	teore6sk	skolering	av	trenere	innenfor	barne-	
og	ungdomshåndballen.		

Klubben	vil	legge	6l	re8e	for	å	oppnå	følgende	utdannelsesnivå	for	trenerne:		
Trenere	lag	8-10	år:	Påbegynt	trener	1		
Trenere	lag	11-12:	Fullført	trener	1		
Trenere	lag	13	og	14:	Påbegynt	trener	2		
Trenere	lag	15-16	år	Fullført	trener	2		
Trenere	med	ambisjoner	utover	trener	2-nivå	skal	gis	mulighet	6l	videreutvikling,	men	det	se8es	krav	6l	at	
man	må	binde	seg	en	periode	6l	klubben	dersom	klubben	skal	dekke	kostnadene	for	denne	utdanningen.		
Klubben	søker	også	å	møte	to	grunnleggende	prinsipper	ved	utvikling	og	valg	av	trenere:		
De	utvelgelses-	og	habilitetsproblemer	som	oppstår	gjennom	trenere	fra	foreldregruppen	søkes	balansert	
gjennom	kompetente	foreldretrenere,	sterk	involvering	fra	trenerkontakt	samt	ressurser	6l	innfasing	av	
eksterne	trenere	ved	behov	fra	11	års	alder.		
Ak6v	involvering	fra	håndballgruppa,	samt	gjennom	hospitering	skal	sikre	at	alle	spillere	får	vurdering	fra	flere	
kompetente	vinkler.		
Trenerkontakt	har	ansvaret	for	koordinering	av	kompetanseutvikling,	både	gjennom	interne	temakvelder	og	
som	kontakt	mot	Region	eller	NHFs	kursak6vitet.		

7.	Dommerutvikling		
Skreia	IL	Håndball	skal	drive	systema6sk	rekru8ering,	opplæring,	målre8et	oppfølging	og	utvikling	av	
dommere	og	barnekampledere.		

En	representant	i	håndballgruppa	skal	ha	særskilt	ansvar	for	dommeroppfølging	og	dommerarbeidet	i	
samarbeid	med	den	administra6vt	ansvarlige	i	håndballgruppen.		
Klubben	skal	imøtekomme	regionens	forventninger	6l	dommerarbeidet	i	henhold	6l	gjeldende	vedtak	fra	
Forbunds-	og	Regions6ng,	slik	som	for	eksempel	krav	6l	dommerkvote.		
Alle	klubbens	kvotedommere	skal	være	på	plass	6l	1.	april.		
Klubben	skal	legge	forholdene	6l	re8e	for	gode	sosiale	relasjoner	mellom	dommerne.		
Alle	dommere	skal	opptre	i	henhold	6l	klubbens	verdier,	retningslinjer	og	planer.		
Dommere	med	ambisjoner	skal	gis	mulighet	6l	videreutvikling.		



KLUBBHÅNDBOK



KLUBBHÅNDBOK

16. AKADEMI 
16.1. Østre Toten Akademiene
Skreia Il eier og drifter Østre Toten Akademiene.  
Verdigrunnlaget for akademiene er glede, mestring og utvikling! 

Østre Toten Akademiene er fire prosjekter for barn og ungdom i Østre Toten Kommune.  
• Aktivitets Fritidsordning (AFO). Under planlegging. 
• Junior Akademiet. Under planlegging.  
 - Fotball 
 - Håndball 
• Totenbank Akademiet 
 - Fotball (etablert i 2015) 
 - Håndball. Under planlegging. 

16.2. AFO
AFO er en skolefritidsordning for gutter og jenter i 2. – 4. klasse 
• For barn som er opptatt av fysisk aktivitet,  

som er opptatte av allsidighet innen idrett.  
• AFO skal bidra til å utvikle individuelle ferdigheter  

– fysikk, koordinasjon og basisferdigheter.  
• Ingen krav til forhåndsferdigheter. 
• Aktivitet rettet mot fotball og håndball  

– med mye lek for å stimulere til glede og mestring. 
• Deltagerne kan velge mellom 1, 2 eller 3 dager i uka.  
• De deles inn i grupper etter alder.  

Når er AFO?  
AFO er planlagt startet sesongen 2016/17.  
Deltagerne har oppstart på sine respektive dager.  
Felles avslutning for 1. mai påfølgende år.  
AFO vil ellers følge skoleruta i Østre Toten.  
AFO vil også være åpen/ha tilbud i både høst- og vinterferien.  
Ingen AFO i påsken eller juleferien. 
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Øktene varer fra 13.00 til 16.30.  
Deltagerne kommer rett fra skolen,  og oppholder seg oppe i 2. etasje i Skreiahallen før øktene 
begynner. 

Slik fungerer AFO: 
Deltagerne hentes på skolen etter skolens slutt (mot et lite tillegg i prisen),  og kjøres til 
Skreiaplassen. 
Alle deltagerne får et sunt måltid (brødmat, frukt, etc) 
Alle deltagerne tilbys leksehjelp, med pedagogiske ledere. 
All aktivitet skjer på Skreiaplassen, enten inne i hallen eller ute på banen.  
Deltakerne hentes på Skreiaplassen etter AFO-slutt. 

Ansvarlige for AFO: 
Skreia IL v/daglig leder og styret. 
Pedagogisk leder, med mangeårig bakgrunn fra ungdomsskole i kommunen  
og pedagogisk utdannet. 
Trenere med trenerutdannelse/bakgrunn. 
Aktivitetsledere, i samarbeid med idrettslinja som har pensum ledelse. 
Trenere fra Skreia IL. 

Hovedmål for AFO: 
• Individuell ferdighetsutvikling 
• Stimulere til fysisk aktivitet, jmf. Statens mål om fysisk aktivitet i befolkningen. 
• Inkludere. Gi gode holdninger. 
• Skape en god treningskultur. 
• Ha det utrolig moro – med gode venner! 

16.3. Juniorakademi

Juniorakademiet er en forlengelse av AFO. 
• Sportslig spisset inn mot fotball og håndball. 
• For gutter og jenter fra 5. klasse – 7. klasse. 
• Deltagerne er genuint opptatt av fotball eller håndball,  

men det stilles ingen krav til forhåndsferdigheter. 
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• Deltagerne kan velge mellom 1, 2 eller 3 dager i uka.  
• De deles inn i grupper etter ferdigheter. Ferdigheter er ikke statisk, men noe som utvikles. Vi ser 

på tekniske ferdigheter, hva vi skal trene på, holdninger, motivasjon.  

Når er Juniorakademiet: 
Juniorakademiet i sesongen 2016/17 starter opp første uken i september 2016.  
Deltagerne har oppstart på sine respektive dager.  
Felles avslutning for 1. juni påfølgende år.  
Juniorakademiet vil ellers følge skoleruta i Østre Toten.  
Juniorakademiet vil også være åpen/ha tilbud i både høst- og vinterferien.  
Ingen AFO i påsken eller juleferien. 
Øktene varer fra 13.00 til 16.30.  
nede i Skreiahallen før øktene begynner. 

Slik fungerer juniorakademiet: 
Deltagerne hentes på skolen etter skolens slutt (mot et lite tillegg i prisen), og kjøres til 
Skreiaplassen. 
Alle deltagerne får et sunt måltid (brødmat, frukt, etc) 
Alle deltagerne tilbys leksehjelp, med pedagogiske ledere. 
All aktivitet skjer på Skreiaplassen, enten inne i hallen eller ute på banen. 
Deltakerne hentes på Skreiaplassen av foresatte etter AFO-slutt. 

Hovedmål med Juniorakademiet:  
• Individuell ferdighetsutvikling 
• Stimulere til fysisk aktivitet, jmf. Statens mål om fysisk aktivitet i befolkningen.  

OG til fotball- og håndballaktivitet. 
• Inkludere. Gi gode holdninger. 
• Skape en god treningskultur. 
• Ha det utrolig moro – med gode venner! 
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16.9. Økonomi

Økonomi og priser AFO: 
600 kroner i måneden for en dag i uka  
– første måned 900 kroner 

850 kroner i måneden for to dager i uka  
– første måned 1150 kroner. 

1050 kroner i måneden for tre dager i uka  
– første måned 1250 kroner. 

Inkludert i prisen ved innmelding er 2 stk treningsoverdeler med trykk og initialer. (ordinær pris er 
ca. 650 kroner), pluss drikkeflasker til alle. 
Antrekket skal benyttes på øktene.  

Inntektene går til drift av Østre Toten Akademiet, til Skreia IL som er ansvarlig for trenerutdanning, 
spillerutvikling og utviklingen av barne-, ungdom- og senioraktiviteten i klubben, og til dekning av 
sin del kostnaden av driften av Skreiahallen og Skreia Ils kunstgressbane. 

Økonomi og priser Juniorakademiet: 
700 kroner i måneden for en dag i uka  
– første måned 950 kroner 

950 kroner i måneden for to dager i uka  
– første måned 1200 kroner. 

1150 kroner i måneden for to dager i uka  
– første måned 1350 kroner. 

Inkludert i prisen ved innmelding er 2 stk treningsoverdeler med trykk og initialer. (ordinær pris er 
ca. 650 kroner), pluss drikkeflasker til alle. 



KLUBBHÅNDBOK

Antrekket skal benyttes på øktene.  

Inntektene går til drift av Østre Toten Akademiet, til Skreia IL som er ansvarlig for trenerutdanning, 
spillerutvikling og utviklingen av barne-, ungdom- og senioraktiviteten i klubben, og til dekning av 
sin del kostnaden av driften av Skreiahallen og Skreia Ils kunstgressbane. 
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