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SPORTSPLAN STIF BASKET  
(STIF basket Sandefjord Whalers) 

 

1. Generelt 

Sandefjord Turn og Idrettsforenings verdier og normer for idrett følger Norges 

Idrettsforbunds formålsparagraf (§ 1-2) om at all idrettsaktivitet skal bygge på grunnverdier 

som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. Det henvises til STIFs virksomhetsplan for 

overordnet strategi. 

STIF basket ønsker at utøverne skal føle mestring gjennom god trening med målrettede og 

positive tilbakemeldinger. Oppmuntring, tålmodighet og samarbeid mellom utøverne og 

trener skal bidra til å fremme en stolt idrettsprestasjon – om den er liten eller stor. 

STIF basket representerer et sunt og godt fritidstilbud for Sandefjord kommunes barn og 

ungdom, og vi er kjent for å ha et godt miljø i klubben. Våre aktiviteter er stort sett basert på 

frivillig innsats fra trenere, ledere og foreldre, men vi har likevel løpende utgifter til hall-leie, 

serieavgifter og trenerkurs. Utgifter dekkes hovedsakelig gjennom utøvernes treningsavgift. 

Klubben søker eksterne midler for å gjennomføre nye prosjekter og utvikle klubben.  

 

2. Treningstilbud 

STIF basket skal ha et bredt og variert idrettstilbud for alle. Det skal tilstrebes at alle utøvere 

av STIF basket skal føle seg trygge og få muligheten til å utvikle seg til å bli en så god utøver 

som de selv ønsker. Vi legger vekt på å fremme en helhetlig utvikling av utøverne våre. For 

oss det er viktig at alle trives bra på trening sammen og som basketballspillere. Sportsplanen 

skal gi en forventning til utøverne om hva treningstilbudet skal være på ulike alderstrinn.  

STIF basket skal ha et tett samarbeid med Sandefjord videregående og toppidrettstilbudet i 

basketball. Dette er et tilbud som komplementerer klubbens aktivitet. Toppidrettstilbudet 

bidrar til å fremme basketballinteressen og rekrutteringen til basketball.  

 

3. TILLITSVALGTE OG TRENERE 

Alle som har tillitsverv i STIF basket skal være medlem av STIF og forholde seg til 

sportsplanen, enten det er som trenere, i styret eller i undergrupper. Sportsplanen er tenkt å 

være et verktøy for planmessighet i arbeidet. STIFs virksomhetsplan er overordnet 

sportsplanen. 
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Norges basketballforbund (NBBF) er STIF basket sitt særforbund. STIF basket etterlever 

NBBFs reglement og anbefalinger gitt på www.basket.no  

Gruppene skal ha trenere som er tilknyttet STIF basket og som har sportslig bakgrunn enten 

gjennom egen utdannelse eller med trenerkurs. Det er utarbeidet retningslinjer som alle 

trenerne må følge, jf. punkt 4. Sportsplanen skal sette krav til trenere med hva som 

forventes innenfor de ulike alderstrinn. 

 

4. RETNINGSLINJER FOR TRENERE  

Trener skal utvise positive holdninger til klubben, utøverne og andre trenere og til enhver tid 

være åpen for dialog. Det er viktig å profilere klubben godt utad ved å bruke klubbdrakt, 

delta på trenerkurs og trenerseminar, seriekamper og dagsturneringer. Trener er ansvarlig 

for å skape trygghet og åpenhet i miljøet. Trener skal behandle alle utøvere med respekt og 

trener skal sørge for at utøverne behandler hverandre på en hensynsfull og oppmuntrende 

måte.  

Trener skal følge NIFs lover og regler og ellers rette seg etter STIFs generelle retningslinjer. 

Trener skal gå foran som et godt eksempel når det gjelder sunne holdninger til idrett, kropp 

og allmenn livsførsel.  

Trener skal arbeide for en ren klubb og mot doping. Trener skal aldri nyte alkohol/rusmidler 

eller være påvirket av alkohol/rusmidler i utøvernes nærvær. 

Trener skal arbeide for trygge treningsforhold og mot seksuelle overgrep og krenkelser. 

Trener skal fremvise politiattest for leder eller daglig leder. Trener har plikt til å varsle leder 

eller daglig leder om forhold som kan medføre anmerkning på politiattesten. 

Trener er anbefalt å ha kontaktliste på trening med oversikt over utøverne og 

kontaktinformasjon til foresatte. Det er også anbefalt å ha førstehjelpsutstyr med på hver 

trening. 

 

5. TRENING 

STIF basket er opptatt av at utøverne skal ha det gøy på trening og finne sin egen motivasjon 

for å utvikle seg som spiller. Vi ønsker at utøverne skal lære om samhold, lagfølelse og det å 

ha ansvar for et fellesskap. Vi anerkjenner fordelen med bredde i utøvernes aktivitet og vil 

tilrettelegge for utøvere som også er aktive i andre idretter. Vi vil lære utøverne om å ha et 

smart kosthold, og om skadeforebyggende og prestasjonsfremmende øvelser. Vi vil hjelpe 

utøverne å kjenne styrker og svakheter i egen kropp og å ha tid til restitusjon og hvile 

underveis i utviklingen.  

http://www.basket.no/
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STIF basket har ulike treningsgrupper basert på alder:  

• Yngre barn 7-10 år i Easy basket  

• Eldre barn 10-12 år i Easy basket 

• Yngre ungdom 12-15 år i seriespill 

• Eldre ungdom 15-19 år i seriespill 

• Senior for mosjonstrening 

• Rullestolbasket 

Treningssesongen er vanligvis fra september og ut mai. Dette er avhengig av tilgang på 

treningstid i hall. Vi trener i Idrettshallen på Sandefjord videregående skole. Alle utøvere må 

komme til trening med innesko (sko laget for bruk til innendørs trening i hall) og vannflaske. 

Trening handler om en trinnvis utvikling av både basketferdigheter og idrettslære.  

 

Kilde: Olympiatoppens utviklingsnivåer 

 

 Tabellen under viser hvilke treningsaktiviteter som skal prioriteres på ulike alderstrinn.  

 Opp til 12 år 
 (barneskole) 
 

12-15 år 
(7.trinn og 
ungdomsskole) 
 

15-20 år 
(10.trinn og 
videregående skole) 
 

Hovedmål Fokus på individuelle 
ferdigheter og lek  
 

Fokus på motivasjon og  
dynamikk i laget 
 

Perfeksjonere lagspillet 
og forbedre egne 
ferdigheter 
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Trenings-
mengde 
 

2x 60-90 min/uke 2x 90-120 min/uke 2x 120 min/uke 

Bevegelse Øve grunnleggende 
bevegelse på banen 
Trippelposisjon (triple 
threat position) 
Starte med ball fra 
trippelposisjon 
Løpe på banen 
forlengs, baklengs og 
endre retning 
Jump stop 
Two count stop 
 

Lære og perfeksjonere 
bevegelse på banen 
Trene hurtighet, spenst 
og styrke 
Starte, løpe, stoppe i 
ulikt tempo og retning 
Kombinere alle 
elementer i avanserte 
måter 
Spille seg fri for å ta i 
mot ball (I style, V style 
and L style) 
Cutting to the basket ( 
straight cut, backdoor 
cut, round cut) 
 

Lære og perfeksjonere 
bevegelse på banen 
Perfeksjonere cutting i 
ulike grader 
Spille seg fri for å ta i 
mot ball i spesielle 
situasjoner 
Introdusere screen 
without ball 
 

Spretting/ 
dribling 

Dribling stille: 
Øve å sprette ball med 
en hånd, begge hender 
Øve å ha kontroll på 
ballen 
 
Dribbling i bevegelse: 
Drible forlengs og 
baklengs med begge 
hender 
Drible med ulikt tempo 
Endre drible-retning 
ved å bytte hånd 
Crossover mellom 
beina 
Ulike drible-
variasjoner med begge 
hender 
 

Lære og perfeksjonere 
dribling i bevegelse: 
Dribling med ulikt tempo 
Dribling med ulik retning 
(balanse, crossover, bak 
ryggen, mellom beina) 
Lære å drible med press 
av forsvarer 
Perfeksjonere dribling 
etter jumpstop, two 
count stop, pivots 
 
 
 

Lære og perfeksjonere 
dribling i bevegelse: 
Perfeksjonere dribling 
med høy intensitet med 
svak hånd 
Lære å drible med press 
på tid, forsvarer og 
resultat 
Lære å endre drible-
retning (spin, half-
spin/fake arm, hesitate 
move, stutter step, in 
and out, pullback 
dribble) 
Lære å kombinere ulike 
bevegelser med høy 
intensitet 
 
 

Pasninger Ta i mot og passe ball: 
Lære grunnleggende 
teknikker for å ta i mot 
og passe ball (bryst-
pasning, stuss-pasning, 

Lære og perfeksjonere å 
ta i mot og passe ball 
stillestående og i 
bevegelse 
Brystpasning, press-
pasning, head-pasning,  

Lære og perfeksjonere å 
ta i mot og passe ball  
Lære krysspasning, bak 
ryggen pasning, press 
sprett pasning, lang 
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head pass standing 
position) 
Øve ta i mot og passe 
ball i bevegelse og i 
ulike posisjoner 
(sittende, liggende, 
knestående) 
 

Øve lang-pasning for å 
forberede fast break 
 
 

pasning med begge 
hender 
Perfeksjonere å passe 
ball i fast break og høy 
intensitet 
 
 
 

Skudd Skyte fra stille posisjon 
(begge hender med 
riktig teknikk og ulik 
avstand til kurven 
Skyte i bevegelse (lay 
up med begge hender)  

Skyte fra stille posisjon 
med accent of- position 
relative to the basket, 
correct footwork, and 
correct handwork 
Perfeksjonere lay up fra 
begge sider i bevegelse 
og etter dribling 
Lære jump shot og pull 
up jumper etter one 
count stop, and jump 
stop 
 

Lære og perfeksjonere 
egen skuddteknikk 
(fokus på egen 
stabilisering ved skudd) 
3-poeng skudd (after 
two count stop, jump 
shoot, pull up, catch and 
shoot, over the screen) 
Utvide skudd-teknikk og 
skuddstyrke 
 
 

Spill Lek  
Spille 3 mot 3 

Lære 1 mot 1 spill med 
utgangspunkt i 
trippelposisjon 
Spille 1 mot 1 uten ball 
Øve grunnleggende 
forsvars prinsipp i 1 til 1 
situasjon (block out, the 
essence of 
aggressiveness and 
pressure, footwork) Øve 
forsvar i avgrenset 
område med og uten ball 
 

Øve besluttsomhet i 1 
mot 1 situasjoner 
Mestre å score i 1 til 1 
situasjon 
Lære fotarbeid i forsvar, 
press i forsvar og post up 
defense 
 

Forsvar Øve riktig fotarbeid i 
forsvar 
Øve grunnleggende 
ferdigheter 
(individuelt)  for 
forsvar 1 til 1 (close 
out, defense without 
ball) 
 

Øve forsvar i lag 
Forsvare 1 til 1 
Lære å forflytte laget fra 
ulike angrepssituasjoner 
til forsvar (full court, half 
court, 3/4 court 
perimeter defense) 
 
 

Perfeksjonere lag forsvar 
Forflytte laget til forsvar 
Lære Forsvarsfeller 
Øve sonepress i full 
court 
Doubling 
 



 
 
 

 
 

SPORTSPLAN STIF BASKET 2021 | VER. 03 | 25.05.2021 

Angrep Øve på å spille seg fri 
(cutting) 
Øve grunnleggende 
angreps-bevegelser (ta 
i mot ball og skyte, gå 
gjennom forsvar med 
ball på ulike måter, 
fake moves) 
Øve på å kombinere 
ulike 
angrepsbevegelser i 
enkle treningskamper 
 

Lære grunnleggende 
samarbeidsformer i 
angrep (drive and pass, 
pass and cut) 
Øve angrepsspill med 
overtall (fast break 3-1, 
3-2, 4-2, 4-3) 
Øve å spille med taktiske 
fordeler 
 

Perfeksjonere lag-angrep 
Lære løsninger for å 
møte full court zone 
press 
Lære pick and roll  
Øve spesielle situsjoner 
(etter time out, kamper 
med jevn 
poengsituasjon, spille 
med fysisk fordel) 
Lære 4-1 system 
Perfeksjonere fast break 
Lære effektive løsninger 
for second fast break 
 

 

Basketballforbundet region øst arrangerer spillutvikling (SPU) for utøvere på aldersbestemte 

lag (U14, U15 og U16). Dette er regionale samlinger med trening av individuelle ferdigheter 

og krever at utøverne er motiverte til å trene mer. Det går vanligvis over 6 helger gjennom 

treningssesongen i Oslo. Påmelding skjer gjennom klubben, men utøveren/foresatte er 

ansvarlig for betaling og reise.  

 

6. KAMPER  

Basketballreglene er forskjellige for ulike alderstrinn, der reglene og spillet for de yngre er 

enklere enn for de eldre utøverne. Dette er gjort fordi det skal være enklere å mestre 

basketspillet i ung alder. Basketsesongen går vanligvis fra oktober til ut mars. Kamper er i 

helgene og det er sjelden kamper i forbindelse med skoleferier. Alle utøvere som har fylt 13 

år må betale lisens (idrettsforsikring og serieavgift) til basketballforbundet for å spille kamp. 

Fram til 11-årsalderen (til og med 6.trinn) spilles det Easy basket. Reglene finnes i sin helhet 

på www.basket.no. Utgangspunktet er at alle utøvere spiller like mye, det er ingen 

nærkontakt og det er kun lagfeil gjennom seks korte omganger. DE spiller på lavere kurv og 

med 5-er ball. Det arrangeres dagsturneringer gjennom sesongen i regionen. 

Fra 12-13 års alderen starter seriespillet i regionen. STIF basket tilhører Region øst, med 

Vestfold Telemark, Viken og Oslo.  Ofte deles serien i to grupper, slik at vi spiller mot lag på 

vest-siden av Oslo.  

• U13 (7.trinn) spiller med Easy basket regler, med noen tilpasninger. De spiller med 

full høyde på kurv, men fortsatt med 5-er ball.  

http://www.basket.no/
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• U14 (8.trinn) er første året de spiller med ordinære regler, med tilpasninger. Det er 

blant annet kun tillatt med 1til1 forsvar. Jentene spiller med 6’er ball, mens guttene 

starter med 7’er ball. 

• U15 (9.trinn), U16 (10.trinn), U17(vg1) og U19 (vg3) spiller gradvis med ordinære 

regler. Det er regionale sluttspill og nasjonalt mesterskap i U16 og U19.  

 

7. FORELDREVETT 

STIF basket ønsker et godt samarbeid med foreldre og foresatte, og vi oppfordrer alle til å 

følge opp utøvernes aktivitet og utvikling.  

• Gode vaner starter tidlig. Lær barnet ditt å innta væske under og etter aktivitet (vann 

er bra) og karbohydrat (blant annet brødskiver eller banan) rett etter aktivitet. 

• Husk at du er et viktig forbilde! Det er ikke alltid barnet ditt gjør som du sier, men det 

gjør ofte som du gjør. 

• Gi barnet bekreftelse på den personen det er, ikke på hva det presterer. 

• Vær bevisst på at barn og unge er i vekst og utvikling. Naturlige kroppslige 

forandringer gjør at idrettslige prestasjoner vil variere. 

• Unngå kommentarer om kropp eller vekt, både positive og negative. 

• Gi ros og støtte uansett resultat! Det er alltid noe positivt å fokusere på. 

• Du kan ikke leve ut dine drømmer gjennom barnet, men du kan støtte barnet til å nå 

den drømmen det selv har.  

 

8. DUGNADER 

Alle utøvere av STIF basket må bidra til klubbens utvikling og økonomiske fundament. 

Klubben drives på frivillig innsats og hver utøver/foresatt må bidra i felles dugnad. I 

forbindelse med hjemmekamper er det mange oppgaver som må løses og utøvere/foresatte 

forventes å bidra. Oversikt over vakter settes opp i forbindelse med serieoppsettet i 

september. Klubben vil også påta seg dugnadsoppdrag som gir midler til klubben eller 

enkelt-lag, der utøvere/foresatte forventes å bidra. I forbindelse med deltakelse på større 

nasjonale eller internasjonale turneringer vil det bli gjennomført dugnader. 
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