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SPORTSLIG INNHOLDSPLAN 
Det er ønskelig at rammeplaner og økt bygges opp med en veiledende fordeling mellom fysisk, teknisk 

og taktisk trening. 

 

NHF har valgt å bruke begrepene Basisferdigheter, Teknikktrening og spilltrening. Definisjoner på de 

ulike begrepene er: 

Basisferdigheter: fysiske og mentale forutsetninger for å utvikle ferdigheter i håndballspillet. 

Teknikktrening: innlæring og utvikling av hensiktsmessige bevegelsesløsninger. Vi trener 

forsvarsteknikker, målvakts-teknikker og angrepsteknikker. Her kan det nevnes løpsteknikk, fotarbeid, 

hoppteknisk, blokkeringsteknikk, fallteknikk, kastteknikk, skuddteknikk, finteteknikk osv. individuell 

trening eller trening i smågrupper er ypperlig for å påvirke de individuelle tekniske ferdighetene. 

Spilltrening: å utvikle evnen til å velge samt gjennomføre hensiktsmessige aksjoner i spillesituasjoner – 

teknikker skal brukes med mening! Forutsetningen for å drive trening av spillsituasjoner er at vi har 

med- og motspillere – spill/motspill. Spillesituasjoner i mindre grupper: 1 mot 2, 2 mot 1 og lignende, 

forsterker den påvirkningen økt-planene har hatt som mål (Eksempel på økt-plan lenger ned). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



EKSEMPEL PÅ EN ØKTPLAN 
Mål for økta: Bli trygg med ball igjen, hurtighet, pasning og mottak, ha det moro 

Opprop/møte 5 min Opprop av alle, gjennomgang av mål for økta Alle 
trenerne 

Oppvarming 20 min Vi jogger sammen Utendørs jogging i skogen Ute Alle 
trenerne 

 Tid Øvelse                         Utførelse Bane Ansvar 

Kast og mottak 10 min Kast og mottak i 
bevegelse 
Konkurranse 

4 pr gruppe, to og to står bak 
hverandre 
1. Kaste pasning over og gå bak 
i rekken 
2. kaste pasning over og løpe 
over, bevegelse hele tiden 
Konkurranse; to og to sammen, 
pasninger med ulike 
vanskelighetsgrader. 
 

Gresset Alle 
trenerne 
går rundt 
og passer 
på 

Tekninsk trening 
Bevegelse og 
koordinasjon 

13 min Teknikkløype 
Målet er at løypa skal 
flyte uten stans på 
spillerne. 

Sette opp en løype med ulike 
hurtighetsfrekvenser og 
beinforflytting. 
 
 
 
 

Hele 
banen 

Charlotte 
setter opp 
og alle 
trenerne 
sprer seg 
utover, 
oppmuntrer 
jentene til å 
yte maks. 

Styrke og 
skadeforebyggende 

13 min Varierte øvelser Ulike øvelser som styrker 
kjernemuskler og 
skadeforebygger. 
Knebøy, stå på ett bein/to 
Spensthopp 
Planken 
 

Hele 
banen 

Alle 

Småspill 10 min 4 hjørner 
Viktig med 
temposkifte, fokus på 
gode pasninger, 
spille som et lag. 
Pasninger skal fort 
frem 

Deler opp gruppa i 4.  
Kjegler blir brukt som mål, på 
tvers av hverandre. Både 
forsvare og avslutte. Ball skal 
legges mellom kjeglene. Fokus 
på hurtighet både bein og 
pasninger. Se fremover hele 
tiden, pasningene skal ikke 
bakover.  
 

Dele 
banen 
opp i 4 

Charlotte 
Hver 
trener 
passer på 
hver sin 
gruppe 

Avslutning 15 min Stafett og uttøying Avslutter med stafett 
1. engelskmann 
2. hurtighet 

Uttøying 
 

Felles Alle 

 

 

 



Barnehåndball (6-12) 

I Norge er det ulikt fra region til region hva gjelder konkurransetilbudet til de yngste. Denne 
siden viser hvordan barnehåndball spilles for barn i alderen 6 -11 år i vår region. 
 - Små hender, korte armer og bein passer ikke inn i det voksne håndballspillet. Derfor må vi 
tilpasse banestørrelsen, målet, ballen og reglene slik at barna opplever mestring gjennom 
tilpassede utfordringer. 
Spillet i Barnehåndball bør skille seg fra det ferdige spillet og det bør være en naturlig 
progresjon i forhold til utfordringer og nivå. Spillet vi tilbyr barna må gi stor grad av 
involvering og ikke minst ballkontakt. 
Derfor er konkurranseformene vi tilbyr helt avgjørende. 
 
Region Øst ønsker  følgende utviklingstrapp i Barnehåndballen 
 

6-7 år 
Loppetassen: 

8-9 år Minihåndball: 
(rundespill) 

9-10 år 
Seriespill:   

11 år 
Seriespill: 

4'er håndball 
3 utespillere +   målvakt 
Minihåndballbane: 
- som er på tvers av stor 
håndballbane 
Ballstørrelse: 
Micro/00  
Myk ball kan benyttes 
Tre runder etter jul 

  
  
  
  
  

4'er håndball 
 
3 utespillere +  
 målvakt 
 
Minihåndballbane: 
- som er på tvers av stor 
håndballbane 
Ballstørrelse: 
J/G08: Micro/00 
J/G09: Mini/0 
Seks miniturneringer 
i løpet av sesongen. 
Påmelding ligger åpen for alle 
runder, og gjøres i TA.  
Følg med på fristene til de ulike 
rundene  
  
  

6'er håndball 
 
5 utespillere + 
målvakt 
 
40 x 20 meter 
bane 
 
Nedsenket 
tverrligger 
 
Ballstørrelse: 
Mini/0 
  
  
  

6'er håndball 
 
5 utespillere + 
 målvakt 
 
Nedsenket 
tverrligger  
Ballstørrelse: 
Mini/0 
To omganger, 
siste spilles 
utgruppert. 

 

 

 

 

 

 

 



 

SPILLETS FASER 
En viktig del av håndballen er kjennskap til spillets 6 faser. 

FASE 1 STARTFASEN 

 Denne fasen er meget kortvarig, men er meget viktig spesielt i kontringsspillet. Vi er i forsvar 

og angriperne kommer frem til avslutning. Fase 1 er det korte øyeblikket fra vi skjønner at 

avslutningen må komme og til vi begynner kontraspillet, dvs. starter. 

 Dersom vi som spillere lærer å lese spillet og kan forstå tidligst mulig når avslutning må 

komme, kan vi få et stort forsprang i kontraspillet (fase 2). 

FASE 2 KONTRAFASEN 

 Denne fasen starter etter fase 1 og slutter enten med skudd mot mål eller at ball spilles på 

tvers av banen, dvs. kontra stoppes.  

 Enkelt forklart, fasen varer så lenge vi beveger oss direkte mot motstandernes mål.  

 Mål scoret i denne fasen er «gratismål». 

 Viktig å kunne utnytte 2. og 3. bølgen. 

FASE 3 ANKOMSTFASEN 

 Denne fasen varer fra kontraspillet stoppes og til motstanderen har fått etablert sitt vanlige 

forsvar. Fasen kjennetegnes av kaotisk forsvarsspill. Vi legger press på et forsvar som ikke er 

etablert og prøver å utnytte at spillere er på plasser de vanligvis ikke spiller. Det er en fase 

hvor det er lett å spille seg gjennom et forsvar, men hvor det også er lett å gjøre personlige 

feil. 

FASE 4 ANGREPSFASEN 

 Fasen starter når motstander har etablert sitt forsvar og avsluttes med et skuddforsøk eller at 

vi mister ballen. Motstanderen går da i fase 1 og vi i fase 5. 

FASE 5 RETURFASEN 

 Fasen varer fra det øyeblikket hvor vi forstår at vi ikke har kontroll over ballen og til vi har 

etablert forsvaret. Desto kortere vi gjør denne fasen, desto mindre mulighet har 

motstanderen til å utnytte den. 

FASE 6 FORSVARSFASEN 

 Fasen varer fra vi har etablert forsvaret vårt og til vi igjen kan gå over i fase 1. 

 

GJENNOMFØRING AV SPILLETS FASER 

VIKTIG: MÅ LESES/LÆRES OVER LANG TID OG VED MANGE GJENTAKELSER. 

FASE 1 

 Hvem skal starte og hvem kan starte? 

 Hvem sikrer mot returer fra målvakt? 

 Når kan jeg starte, dvs. når mister motstanderen kontrollen over ballen? 

 Ved personlige feil 

 Ved skuddpådrag 

 Ved god spilleforståelse kan man tjene mange meter i fase 2 



 

FASE 2 

 Beherske både kortpasningsspill og lange pasninger. Husk: at kortpasningsspill går nesten like raskt 

som en lang pasning, men er mye sikrere! 

 Meget viktig å få forståelsen for utnyttelse av 2. og 3. bølgen, dvs. dybde i kontraspillet. 

 Ballfører skal alltid trekke på seg minst 2 motstandere før ball spilles videre 

 Ball må spilles før motstanderen får kontakt med ballfører 

 Bevegelse på spillere som ikke har ball 

FASE 3 

 Laget må beholde spillepunkter 

 Bevegelse på spillere som ikke har ball 

 Holde stort balltempo uten personlige feil 

FASE 4 

 Balltempo, variasjon 

 Bevegelse uten ball 

 Hva kan jeg gjøre for at du skal lage mål? 

 Aldri stå stille når ball mottas 

 Forflytninger i forhold til motstander før ball mottas 

 Se og vurder keeper før det skytes 

 Legg vekt på avslutninger fra alle plasser. Avslutninger fra kantene skaper større luker i 

midtforsvaret 

FASE 5 

 Hurtigst mulig få etablert komplett forsvar. Mangler en spiller blir det kaos 

 Legge press på ballfører tidligst mulig 

 Av spillet kunne lese hvem tar hvem 

 Av spillet kunne lese motstanders neste trekk 

 Aldri takle en motstander midt på banen i en en -mot-en situasjon, men presse han ut mot 

sidelinjen 

FASE 6 

 Beherske de grunnleggende bevegelser, individuelt og felles 

 Beherske sonemarkeringer 

 Må vite at innsats er det vesentligste i forsvarsarbeidet 

 Skal kunne lese spillet slik at riktige aksjoner kan settes inn 

 
 

 

 

 

 

 



 

TIPS TIL TRENING – KOORDINASJON 
 
Treningen tar utgangspunkt ut ifra disse hovedområdene:  
 
Fysisk trening  
Faktorer som er av betydning for en håndballspiller: Hurtighet, spenst, utholdenhet, styrke og 
bevegelighet.  
Lav prioritet fram til 13-14 års alder. Teknisk trening er mye viktigere i denne aldersgruppen.  
 
Spenstutholdenhet og hurtighetsutholdenhet er mye viktigere enn «vanlig» løpsutholdenhet! 

=> Maksimale hopp og gjentatte maksimale akselerasjoner. Fallhopp, flerstegshopp, hink, 
hekkehopp, osv. Viktig å tilpasse høyde mot maks av det utøverne klarer, tilpasse også individuelt.  
 
Teknisk trening  
Teknisk trening er et sentralt element! Dette omfatter pasningsteknikk, skudd-teknikk, 
finteteknikk, løpsteknikk, fotarbeid, hopp teknikk, blokkeringsteknikk, fallteknikk etc.  
 
«Motorisk gullalder» frem til 12 år: det er nå at spillerne er mest mottakelig for påvirkning av 
koordinative egenskaper. Her må vi bruke mye tid på generell teknisk trening og allsidig 
bevegelsestrening. Samtidig er det viktig at «bevegelses-talenter» får utfordringer ut fra sitt nivå 
=> «differensiering»!  
 
Retningslinjer for trening av koordinasjon:  
- Tren koordinasjon tidlig i økta, for konsentrasjonen er viktig for all trening  

- Forsøk på øvelser spillerne tidligere ikke har prøvd  

- Finn fram til øvelser som utfordrer de forskjellige koordinasjonsegenskapene  

- Begynn med enkle øvelser og øk vanskelighetsgraden etter hvert  
 
Dette kan du oppnå ved å:  
1. Trene flere koordinative egenskaper i en og samme øvelse  
2. Gjennomføre øvelsen under tidspress  
3. Ta kortere pauser mellom øvelsene  
4. Trene koordinasjon kombinert med trening av utholdenhet eller annen fysisk egenskap  
 
KOORDINATIVE EGENSKAPER:  
- Rytme  

- Balanse  

- Tilpasset kraftinnsats  

- Samarbeid øye-hånd og øye-fot  

- Romorientering  

- Reaksjonsevne  
 
Øvelser for koordinasjonstrening:  
 
Rytme:  
Sett opp fem hinder etter hverandre med et mellomrom som passer til en totaktsrytme. Etter å ha 
løpt over hindrene noen ganger kan man gjøre det med lukkede øyne.   



 

Løp over hindrene sammen med en annen. Finn fram en felles rytme, lag gjerne lyd som forsterker 

rytmen. Finn fram til en liten serie av øvelser som kan gjøres sammen, vanskeligere jo flere som er 

med. Eks: 2 hink -ett hopp -2 hink, hink-hink-hopp-hopp, osv.  

Balanse:  
Bruk benk med den smale siden opp, gå forover og bakover, gå med vending 180° og gå bakover, 
gå med vending 360°, prøv samme øvelser med lukkede øyne, hink forover og bakover, stå i 
balanse på tvers av benken og hopp sideveis med parallelle bein, stå i balanse på ett bein små 
hopp til siden, stå på siden av og med føttene parallelle med benken- ta sats og land i balanse på 
beinet nærmest benken- hopp ned på andre siden og gjør et direkte hopp opp på benken-hvor du 
lander i balanse på det andre beinet-stå i balanse 5 sek etter hvert hopp.  
 
Tilpasset kraftinnsats:  
Kast med erteposer i forskjellig mål (rockeringer, bøtter eller lignende. Det samme med 
badminton racket og ball (om du har)  
Kast med medisinball, merk av gulvet med 4 linjer i avstand 5 til 15 meter og forsøk om du kan 
treffe linjene.  
 
Samarbeid øye-hånd og øye-fot:  
Gå rolig og kast ballen fra hånd til hånd, samme men med større avstand mellom hendene, 
samme men løpe, stå på stedet og kast ballen fra hånd til hånd med lukkede øyne, kast en ball til 
hverandre mens dere sender pasning med en ball med føttene, kast din egen ball opp i lufta mens 
du mottar og sender pasning til makkeren med den andre ballen, sjongler med 2 eller 3 baller, 
sprett to tennisballer samtidig-fang ballene med hendene, samme men sprett ballene i kryss, kast 
en tennisball opp i lufta med den ene hånda-mens du spretter en håndball med den andre.  
 
Romorientering:  
Bruk matte og benk, rull frem og tilbake på krum rygg med hendene festet på knærne, samme 
men hende festet på tærne/hælene, forlengs og baklengs rulle, forlengs rulle fra en matte til en 
annen-gjør avstanden gradvis lengre, forlengs rulle med påfølgende hopp og vending, først 180°-
seinere 360°, forlengs rulle der du hele tiden forandrer retning, samme men øynene lukket, 
sidelengs rulle, stå på en benk ved siden av en tjukkas-strekk armene over hodet og fall med strak 
kropp på tjukkasen med front mot tjukkas så rygg mot, samme men nå gjør du vending under 
fallet på 180°-både mot venstre og høyre side, gjør siden alle fallene med lukkede øyne.  
 
Reaksjonsevne:  
To elever sammen-ene står andre sitter- den som står kaster en ball opp samtidig med et 
lydsignal-den som sitter forsøker å fange ballen før den når bakken, to sitter på gulvet med ryggen 
mot hverandre- den tredje kaster opp ballen mellom de to på lydsignal- forsøke å fange ballen før 
den treffer gulvet, to elever sammen-to benker festes i ribbeveggen i passende høyde og med ca. 
10 cm mellomrom-den ene sitter på gulvet et stykke fra med ryggen vendt mot benkene-den 
andre triller en ball ned benkene samtidig med lydsignal-den som sitter forsøker å fange ballen før 
den når gulvet. 
 
Kombinasjoner av forskjellige koordinative egenskaper:  
Forlengs rulle opp på ett bein-hold balansen, den samme men med øynene lukket, legg en matt 
parallelt med en benk-gjør forlengs rulle og ett direkte hopp til siden med landing på ett bein på 
benken-der du prøver å stå i balanse-først brede siden på benken opp -så den smale, bruk flere 
benker og matter på begge sider-da kan du utføre øvelsen flere ganger etter hverandre, en står i 
knestående og slenger et hoppetau over hodet og ned i gulvet-den andre hopper over tauet, 



 

samme men spretter en ball mens man hopper, en hopper tau-den andre hopper inn mens den 
starter å sprette ball når den er inne og hopper med den andre, gå på benk mens du spretter ball-
begge hender, gå på bom mens du sender og mottar ball, gå kast opp i lufta og ta imot.  
 

HOSPITERING 
 
RETNINGSLINJER FOR HOSPITERING 
 
De fleste lag har noen spillere som skiller seg ut positivt. Det kan da være aktuelt å tilpasse 
trening og/eller kamptilbud for disse enkeltspillerne. 
Hospitering kan starte fra det året spilleren fyller 12 år. På lag med spillere yngre enn 12 år, 
skal hospitering kun skje ved mangel av spillere. Her skal ikke spillere velges ut fra ferdigheter, 
men rullere. Trenerne har det beste grunnlaget for å velge ut hvem som skal få tilbud om å 
hospitere. Ved uenighet skal sportslig leder avgjøre. 
Målet med hospitering skal være å utvikle gode spillere og skape motivasjon. 
Eventuelle unntak avtales med sportslig leder i samarbeid med styret. 
 
Viktige prinsipper: 
 
Tilbud om hospitering til alderstrinn over kan gis spiller(e) som har utviklet gode holdninger, 
har god innsats og gode sportslige ferdigheter.  

 Hospitering er et tiltak for å utvikle spilleren. 
 Hospiteringen er et tilbud til spiller(e) trenerne mener vil få god utvikling i 

samspill/trening med eldre utøvere.  
 Hospitering skal normalt komme i tillegg til og ikke istedenfor deltakelse på 

treninger og viktige kamper på spillerens eget lag. 
 
Treneren for spillerens egentlige alderstrinn er ansvarlig for vurderingen, og har det helhetlige 
ansvaret for spillerens utvikling og totalbelastning.  

 Spiller(e) til hospitering vurderes av trener(e) i de berørte alderstrinn og krever 
samtykke fra spilleren.   

 Her følger ansvar for spillerens treningsuke, totalbelastning og eventuell 
skadesituasjon.  

 En spiller skal normalt ikke hospitere i en skadeperiode, men følges opp tett av 
egen trener. 

 
Sportslig leder bredde skal informeres om utvalgte spillere som hospiterer.  
Spiller(e) skal i utgangspunktet ikke flyttes opp alderstrinn permanent.   

 Er dette aktuelt, skal det gjøres en individuell vurdering av spilleren. 

 Spilleren skal likevel som minimum trene 1 økt pr uke med eget alderstrinn.  

 Spilleren skal få tilbud om å kvalifisere seg til kamper i viktige turneringer og nasjonale 
serier på eget alderstrinn 

 Kriterier for vurdering skal utformes av Sportslig leder, hvor spillerens ønske, sportslig 
nivå, modenhet, kamptilbud og skadesituasjon er forhold som skal vurderes. 

 En slik vurdering må fremmes Sportslig leder for beslutning. 

 



Resultatorientert målsetting (tidsbegrenset) 
Klubben ønsker å etablere et lag innenfor de to øverste divisjonene (grundig, 1 div) på 

kvinnesiden og innenfor de tre øverste divisjonene på herresiden innen 2022. Pr. 2016/17 er 

begge lag i 3. div.  

På herresiden er målsettingen opprykk ett nivå innen 2022. 

På kvinnesiden er målsettingen opprykk til 2. div innen to sesonger og 1. div innen 4 sesonger, 

innen sesongen 21/22. 

Denne målsetningen skal nåes gjennom godt rekrutteringsarbeid for de yngre lagene. Det skal 

tilbys godt treningsmiljø og prestasjonsmiljø gjennom erfarne og kompetente trenere og 

støtteapparat, med erfaring fra hva som kreves av utøvere, for å nå et slikt nivå.  

Det skal legges til rette for at spillere fra andre klubber ønsker å spille og utvikle seg i Ull/Kisa. 

Et av suksesskriteriene for å lykkes med en langsiktig plan, er å jobbe målbevisst og strukturert 
med rekruttering. Ull/Kisa Håndball må bevisst bygge image og sosial tilhørighet:  
 

VÅR KLUBB – DIN FREMTID 

 

Sportslig leder 

Frank Bredesen 

Styrerepresentant – nest leder 

Charlotte Knai Pedersen 

Jessheim 25.6.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TRENERMANUAL 
Ullkisa håndball ønsker at det skal være en «rød tråd» i treningsarbeidet – også i de aldersbestemte 

klasser. Det er derfor utarbeidet en trenermanual for aldersgruppene 6 til 16 år. Trenermanualen er 

ment å være et oppslagsverk, der hvor trenerne kan se hva som forventes å bli vektlagt på de 

forskjellige alderstrinnene. Manualen er også et hjelpeverktøy ved å kunne planlegge og tilrettelegge 

treninger.  

HÅNDBALLSKOLE (MINI-HÅNDBALL) 
Hovedmål: 

Håndballskolen skal være et allsidig og variert aktivitetstilbud til jenter og gutter i alderen 6-8 år. Den 

skal drives etter Idrettsforbundets bestemmelser om barn og all-idrett, men med hovedvekt på 

håndball. 

Treningsplan: 

 Trening minst en gang per uke i gymsal 

 Balltilvenning gjennom lekbetonte øvelser 

 Øve inn grunnleggende momenter som kast og mottak 

 Stimulere den fysiske og sosiale utviklingen på en positiv måte 

1. Tenknisk 

  Generelt: legge til rette for mye 
ballkontakt i treningsarbeidet 

 Kasteøvelser (høyt støtkast). Det legges 
stor vekt på korrekt kasteteknikk 

 Gripeøvelser 

 Dribleøvelser 

 Bevegelsesøvelser med ball (lek) 

 målvaktsøvelser 

2. Taktisk 

  spillerne trenes på alle spilleplasser – 
både forsvar og angrep (også målvakt) 

 regler innlæres for minihåndball 
(dekking utenfor 6m, skritt, stuss, 
tramp, fot mv) 

3. Fysisk 

  oppvarming - lek 

4. Sosialt 

  trivsel og trygghet 

 innlære god oppførsel overfor med-
/motspillere, dommere, trenere og 
lagledere 

5. Annet 

  gi korte forklaringer 

 la nesten alt innlæres gjennom 
lek/småspill (individuelt, parvis og hele 
lag) 



 

 

 legg vekt på teknisk trening gjennom 
varierte balløvelser 

 

Loppetassen 

https://www.handball.no/regioner/region-ost/kampaktivitet/barnehandball/loppetassen/ 

Minirunder 

https://www.handball.no/regioner/region-ost/kampaktivitet/barnehandball/minirunder/ 

Barnehåndball – for deg som trener de yngste 

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

Ferdige økter 

https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/utvikling/artikler-til-handballtrening/ny-side/ 

Leker og stafetter 

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

Teknisk trening 

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

Fysiske øvelser 

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

Småspill 

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

Teknikkmerke 

https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/utvikling/ht/teknikkmerke/rodt-merke/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.handball.no/regioner/region-ost/kampaktivitet/barnehandball/loppetassen/
https://www.handball.no/regioner/region-ost/kampaktivitet/barnehandball/minirunder/
https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/utvikling/ht/barnehandball/
https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/utvikling/artikler-til-handballtrening/ny-side/
https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/utvikling/ht/barnehandball/lek-og-stafetter/
https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/utvikling/ht/barnehandball/teknisk-trening/
https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/utvikling/ht/barnehandball/fysiske-ovelser/
https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/utvikling/ht/barnehandball/smaspill/
https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/utvikling/ht/teknikkmerke/rodt-merke/


 

 

 

GUTTER/JENTER 8-9 ÅR 
Hovedmål: 

Treningen skal være allsidig og lekbetont. Den skal inneholde grunnleggende bevegelsestrening med 

og uten ball samt grunnleggende ballbehandling. Det er viktig å tilrettelegge og motivere til å løse 

bevegelsesoppgaver, slik at barna opplever gleden ved å lykkes. La barna i hovedsak lære gjennom å 

gjøre – ikke å høre. 

Husk: AKTIVITET – IKKE FOR MYE «SNAKK». 

Treningsplan: 

 Trening 1-2 ganger per uke i gymsal/liten bane/bane. 

Hovedområder: 

Husk aktivitet – ikke for mye «snakk» 

 Banespill (det oppfordres til småspill/individuell trening framfor spill på hel bane) 

 Regler (bane, skritt, frikast, innkast, avkast) 

 

1. Teknisk 

  Kasteøvelser i bevegelse 

 Gripeøvelser i bevegelse 

 Innledende fintetrening 

 Fallteknikk 

 Hoppskudd 

 Arbeide med taklinger og parader 

 Presenteres for teknikkmerker 

 Målvakts-øvelser (mange skal få lov til å prøve) 

2. Taktisk 

  Småspill 

 Grunnprinsippene i 6-0 forsvar (den enkeltes bevegelse) 

 1. fase kontra 

 Spillerne trenes på alle plasser 

3. Fysisk 

  Oppvarming og strekk- og uttøyingsøvelser 

4. Sosialt 

  Innlære god opptreden overfor med-/motspillere, 
dommere, trenere og lagledere 

 Alle spillere skal spille i løpet av en kamp og rotere på 
spilleplasser 

5. Annet 

  Kjenne reglene 

 Lære nesten alt gjennom lek og småspill 

 Vektlegge teknisk trening 

 



 

 

 

 

 

Ferdige økter 

https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/utvikling/artikler-til-handballtrening/ny-side/ 

Barnehåndball – for deg som trener de yngste 

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

Leker og stafetter 

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

Teknisk trening 

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

Fysiske øvelser 

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

Småspill 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/utvikling/artikler-til-handballtrening/ny-side/
https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/utvikling/ht/barnehandball/
https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/utvikling/ht/barnehandball/lek-og-stafetter/
https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/utvikling/ht/barnehandball/teknisk-trening/
https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/utvikling/ht/barnehandball/fysiske-ovelser/
https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/utvikling/ht/barnehandball/smaspill/


 

 

 

GUTTER/JENTER 10-11 ÅR 
Hovedmål: 

Det som tidligere er innlært vil nå være en allsidig og grunnleggende basis for en mer målrettet 

idrettsopplæring. I denne aldersgruppen skal vi gi utøverne mer å spille på. Spillerne får prøve seg på 

forskjellige spilleplasser både på trening og i kamp. Det er fortsatt viktig at alle opplever mestring, og 

at alle føler at de er en del av laget. Trenerne og foreldrene må ikke primært være opptatt av 

resultater. Utvikling av individuelle ferdigheter hos spillerne vil medføre at laget blir bedre. Husk at et 

håndballag består i denne serien av 5 utespillere og 1 målvakt som sammen skal prestere. 

Treningsplan: Trening minst 2 ganger per uke, hvorav en bør være i hall.  

Hovedområder: 

1. Teknisk og taktisk 

Angrep  Kjenne til forskjellige skuddformer og skuddfinter 

 Kastteknikk 

 Koordinasjon 

 Kjenne til 2-fotsfinte 

 Kjenne til sperringer (lære korrekt sperreteknikk) 

 Kjenne til strekinnspill 

 Kjenne til alm. press-spill 

 Småspill (bevegelse og overblikk) 

 Fokus på spill 2 mot 2, 3 mot 3, 4 mot 4, samt overtallstrening 2 
mot 1, 3 mot 2 og 4 mot 3 

 Arbeide med øvelser fra NHFs bronsemerke 

Kontraspill/returløp  Kjenne til kontraspill fase 1 (ving og strek, lange utkast) og fase 2 
(bakspillerne, spill frem på banen) 

 Løpebaner i returløp 

Forsvar:  Beherske grunnprinsippene i 6-0 og 5-1 forsvar 

 Kjenne taklingsteknikk 

 Kjenne til korrekt ben-stilling 

 Kjenne til blokkeringsteknikk 

 Kjenne til skift i forsvar, telle 

 Øve offensiv forsvar (J11 med utgruppert forsvar) 

Målvakt:  Kjenne til grunnplassering 

 Balltilvending  

 Parreringsteknikk mot grunnskudd og hoppskudd samt frie skudd 

 Reaksjonstrening 

2. Fysisk 

  Lett oppvarming 

 Lette strekkøvelser 

 bevegelighetstrening 

3. Sosialt 

  Innlære god opptreden overfor med-/motspillere, dommere, 
trenere og lagledere 



 

 Alle spillerne skal spille i løpet av en kamp og rotere på 
spilleplasser 

 Foreldremøter 

 turneringsdeltakelse 

 

Trenere på dette nivået bør ha Trener 1 kompetanse eller få tilbud om dette. Skap trygghet – 

vær rettferdig – og du blir en trener med suksess. 

Informasjon om 11-års serien  
Seriespill i 11 årsklassen. Spilletiden er 2 x 20 minutter med 10 minutters pause mellom omgangene, 

hvor det skal spilles «utgruppert forsvar» i 2. omgang.  

Time-out: Lagene har mulighet for en Time-Out i hver omgang.  

 Innbyttebegrensninger i aldersbestemt håndball  

 Det er kun lov å bytte spillere når eget lag har ballkontroll. Regelen gjelder i alle 

aldersbestemte klasser som spiller på full bane til og med 16 års klassen. Regelen omfatter 

ikke målvakter.  

 Det er lov å bytte spillere ved skade, etter at dommeren har gitt time-out (tegn 15) og gitt 

tillatelse for inntil to personer til å betre banen (tegn 16).  

 Brudd på regelen bestraffes som feil innbytte, og den feilende spilleren (spilleren som 

entrer banen) tildeles to minutter.  

Hvorfor «utgruppert forsvar»?  

Håndball som idrett er stadig i utvikling hvor innstillingen til ulike forsvarsformasjoner er endret. Ved å 

lære utgruppert forsvar så må en tilpasse både spillet og bruk av spilletyper, noe som gjør at spillerne 

får nye utfordringer, bredere erfaringsgrunnlag som igjen påvirker den individuelle spillerutviklingen 

positivt. I tillegg er hensikten:  

 Skape bevegelse med og uten ball  

 Skape rom for bevegelse   

 Involvere flere i angrepsspillet  

 Engasjement   

 Utvikle kant og linjespill  

 Inspirere flere til å spille «utgruppert forsvar»  

 En del av progresjonen ved spillerutvikling i Regionen  

 Hva menes med og hvordan spille »utgruppert forsvar»?  

- To spillere skal være utenfor 9-meteren og søke ball. Det er ikke ønskelig at de offensive 

spillerne ligger som «frimerke» på motstanderne.  

- Har motstanderne 4 eller 5 spillere innenfor 9 meter får forsvarslaget også anledning til å ha 

sine 4 eller 5 spillere innenfor 9 meter (kan forekomme i forbindelse med overganger).  

 Eksempler på forsvarsformasjoner: se link under. 

 En kan ligge med tre bakspillere flytende.  

 Det er ikke ønskelig at en spiller i et fast 3:2 mønster, men er ballsøkende.  

 En kan ligge med kantspiller høyt og midtspiller ute. 



 

I treningshverdagen er det viktig å huske å trene på spill – motspill  

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

Ferdige økter: https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/utvikling/artikler-til-handballtrening/ny-side/ 

 

GUTTER/JENTER 12-13 ÅR 

Hovedmål: 

I denne aldersgruppen skal det trenes allsidighet, og man skal legge vekt på at grunnleggende 

ballbehandling skal prioriteres, samt pasning- og avslutnings teknikker basert på samarbeid med andre 

spillere. 

Treningsplan: 

Trening 2-3 ganger per uke. Utfordringen er fortsatt å utvikle artistiske ferdigheter. Det bør utarbeides 

en årsplan for sesongen med hovedmål og delmål. Nedenstående oppdeling kan benyttes. 

Hovedområder: 

De samme momentene som på 10/11 år gjelder også for dette alderstrinn, men på et høyere nivå.  

1. Teknisk og taktisk 

Angrep - pasninger  Pasningsspill med tanke på pådrag/viderespill 

 Motta ball i fart 

 Beherske hoppskudds-pasning 

 Beherske returpasning 

 Beherske press-spill pasning og alm. press-spill 

 Beherske pasning bak rygg 

 Beherske stusspasning 

 Kjenne til enhåndsmottak med direkte 
enhåndspasning 

 Kjenne til gjenleggings-pasning (ved kryss) 

 snappesituasjoner 

Angrep – skudd  Beherske 2-3 skuddformer, kjenne til andre 

 Beherske sats på både høyre og venstre fot 

 Beherske skuddtrussel og skuddfinte (skuddform 
velges av spilleren) 

Angrep - finter  Beherske 2-fotsfinten, kunne gå begge veier 

 Beherske 2-fotsfinten med gjennombrudd 

 Ha kjennskap til andre finter 

Angrep - sperringer  Alle spillere bør beherske forskjellige former for 
sperrer 

Angrep - strekinnspill  Alle spillere bør beherske enkelt strekinnspill 

 Innspill etter pasningsfinte 

 Innspill etter skuddtrussel 

Angrep - kontraspill  Fase 1 og fase 2 kontra 

 Ankomstspill 

 Overgangsspill, rulle, frispille kant 

 Benytte øvelser som utvikler evne til å spille under 
press 

https://www.handball.no/regioner/region-ost/kampaktivitet/barnehandball/11-ars-serien/
https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/utvikling/artikler-til-handballtrening/ny-side/


 

 Benytte øvelser som utvikler overblikk og 
spilleforståelse 

Forsvar:  Beherske fotarbeid 

 Beherske blokkeringsteknikk 

 Kjenne til arbeidsoppgaver i 6-0, 5-1 og 3-2-1 forsvar 

 Kjenne til taklingsteknikk 

 Kjenne til ballerobring 

 Kjenne til støting: når og hvordan? 

 Kjenne til prinsipper for å skifte av forsvarsformasjon 

Målvakt:  Fokus på grunnbevegelser 

 Parreringstrening – både for hoppskudd og 
grunnskudd samt kant- og strekavslutninger 

 Begynne å tilegne spillestil (finne sin egen) 

 Spesifikk målvakttrening: smidighet, teknikk og satsing 
og skuddmønster 

 Presisjon i korte og lange utkast/rushpasninger 

 Reaksjonshastighet i forbindelse med angrepsstart, 
også ved scoring 

 Arbeide med evnen til å lokke skytteren til skudd i 
«målvaktshjørnet» 

 Kjenne til samarbeid med forsvar 

2. Grunnspill 

  Kjenne til grunnprinsippene i presspill 

 Kjenne til overgangsspill fra back eller kant + presspill 
etter overgangsspill 

 Kjenne til opprulling fra kant 

 Kjenne til overtallsspill: press-spill er basis 

 Kjenne til  

3. Fysisk 

  fysisk trening med egen kropp som belastning 

 kort distansetrening. Gjerne som fartslek/stafetter mm 

 fallteknikk 

 intervalltrening 

 løpeteknikktrening 

 gymnastikk, motorikk, balanse og bevegelighet 

 egentreningsprogram for sommerferien 

 skadeforebyggende trening 

4. Kampavvikling 

  bevisst kampforberedelse i forhold til eget spill 

 bruke tid på kampevaluering 

 fokus på nytten av oppvarming 

5. Målsetting 

  Bevisstgjøre den enkelte spiller om hva som skal 
trenes/læres i løpet av sesongen 

6. Sosialt 

  Innlære god opptreden overfor med-/motspiller, 
dommere, trenere og lagledere 

 Foreldremøter 

 turneringsdeltakelse 

 



 

Trener bør ha trener 1 kompetanse og gis tilbud til trener 2. 

Spillerutviklingstrapp trinn 13 år 
https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/utvikling/ht/spillerutviklingstrapp/trinn-13/ 

GUTTER/JENTER 14-15 ÅR 
Hovedmål: 

I tillegg til tidligere alderstrinn så skal det på dette alderstrinnet legges vekt på teknisk trening med 

ballbehandling og kasteteknikk i stort tempo og med stor bevegelse. Det skal fokuseres på at 

utviklingen av gruppetilhørighet og samhold i laget gir individuell trygghet og selvfølelse som tjener 

laget både i trening og kamp. 

Treningsplan:  

Trening minst 3 ganger per uke, med 2 økter i hall i sesongperioden. Vektlegge hovedmomentene i 

håndballspillet: 

 Forsvarsteknikk og taktiske ferdigheter 

 Angrepsteknikk og taktiske ferdigheter 

 Målvakt 

Hovedområder: 

 Pasninger (skal beherske pasningsformer – forover, sideveis, direkte og stuss – i normalt 

tempo med og uten motstander) 

 Skudd (skal beherske normal utføring av grunnskudd og hoppskudd, øve på og perfeksjonere, 

spesialskudd – høyt, lav, rett, vridd, stuss, lobb og skru – mot forskjellige forsvarspress) 

 Finter (spilleren skal trene inn forskjellige typer finter – høyre-venstre, piruett, hoppfinte og 

overslagsfinte m.m) 

 Ferdighet (NHFs teknikkmerke i sølv bør alle greie, mens 20 % bør greie gullmerke) 

 Skadeforebyggende trening (fokus på styrking av ankel, kne og skuldre. Obligatorisk uttøying, 

øve fallteknikk, bruke balansebrett) 

 Samhold (sosial trening vektlegges for å oppnå gjensidig respekt for hverandre, understreke 

betydningen av lagspill, legge vekt på at spillerne møter til avtalt tid, varsle forfall til trening og 

kamp) 

1. Teknisk og taktisk 

Angrep - pasninger  Pasningsspill med tanke på pådrag/viderespill 

 Motta ball i fart 

 Beherske hoppskudds-pasning 

 Beherske returpasning 

 Beherske press-spill pasning og alm. press-spill 

 Beherske pasning bak rygg 

 Beherske stusspasning 

 Kjenne til enhåndsmottak med direkte enhåndspasning 

 Kjenne til gjenleggings-pasning (ved kryss) 

 snappesituasjoner 

Angrep – skudd  Beherske 2-3 skuddformer, kjenne til andre 

 Beherske sats på både høyre og venstre fot 

 Beherske skuddtrussel og skuddfinte (skuddform velges av 
spilleren) 

Angrep - finter  Beherske 2-fotsfinten, kunne gå begge veier 

https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/utvikling/ht/spillerutviklingstrapp/trinn-13/


 

 Beherske 2-fotsfinten med gjennombrudd 

 Ha kjennskap til andre finter 

Angrep - sperringer  Alle spillere bør beherske forskjellige former for sperrer 

Angrep - strekinnspill  Alle spillere bør beherske enkelt strekinnspill 

 Innspill etter pasningsfinte 

 Innspill etter skuddtrussel 

Angrep - kontraspill  Fase 1 og fase 2 kontra 

 Ankomstspill 

 Overgangsspill, rulle, frispille kant 

 Benytte øvelser som utvikler evne til å spille under press 

 Benytte øvelser som utvikler overblikk og spilleforståelse 

Forsvar:  Beherske fotarbeid 

 Beherske blokkeringsteknikk 

 Kjenne til arbeidsoppgaver i 6-0, 5-1 og 3-2-1 forsvar 

 Kjenne til taklingsteknikk 

 Kjenne til ballerobring 

 Kjenne til støting: når og hvordan? 

 Kjenne til prinsipper for å skifte av forsvarsformasjon 

Målvakt:  Fokus på grunnbevegelser 

 Parreringstrening – både for hoppskudd og grunnskudd 
samt kant- og strekavslutninger 

 Begynne å tilegne spillestil (finne sin egen) 

 Spesifikk målvakttrening: smidighet, teknikk og satsing og 
skuddmønster 

 Presisjon i korte og lange utkast/rushpasninger 

 Reaksjonshastighet i forbindelse med angrepsstart, også ved 
scoring 

 Arbeide med evnen til å lokke skytteren til skudd i 
«målvaktshjørnet» 

 Kjenne til samarbeid med forsvar 

2. Grunnspill 

  Kjenne til grunnprinsippene i presspill 

 Kjenne til overgangsspill fra back eller kant + presspill etter 
overgangsspill 

 Kjenne til opprulling fra kant 

 Kjenne til overtallsspill: press-spill er basis 

 Kjenne til  

3. Fysisk 

  fysisk trening med egen kropp som belastning 

 kort distansetrening. Gjerne som fartslek/stafetter mm 

 fallteknikk 

 intervalltrening 

 løpeteknikktrening 

 gymnastikk, motorikk, balanse og bevegelighet 

 egentreningsprogram for sommerferien 

 skadeforebyggende trening 

4. Kampavvikling 

  bevisst kampforberedelse i forhold til eget spill 

 bruke tid på kampevaluering 

 fokus på nytten av oppvarming 

5. Målsetting 

  Bevisstgjøre den enkelte spiller om hva som skal 
trenes/læres i løpet av sesongen 

6. Sosialt 



 

  Innlære god opptreden overfor med-/motspiller, dommere, 
trenere og lagledere 

 Foreldremøter 

 turneringsdeltakelse 

Trener bør ha trener 2 kompetanse eller gis tilbud om dette. 

Spillerutviklingstrapp trinn 14 år 
https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/utvikling/ht/spillerutviklingstrapp/14-ar1/ 

Spillerutviklingstrapp trinn 15 år 
https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/utvikling/ht/spillerutviklingstrapp/14-ar/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/utvikling/ht/spillerutviklingstrapp/14-ar1/
https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/utvikling/ht/spillerutviklingstrapp/14-ar/


 

 

 

 

 

GUTTER/JENTER 16-18 ÅR 
Hovedmål: 

I tillegg til tidligere alderstrinn skal man på dette alderstrinnet legge vekt på tekniske ferdigheter og 

blikk for spillet (vurdering av muligheter), slik at utøverne velger gode løsninger i ulike situasjoner. 

Ferdigheter videreutvikles individuelt i forhold til spillerens posisjon og nivå. Alle spillerne bør 

beherske minst to spilleposisjoner. 

Treningsplan:  

Trening minst 3 ganger per uke – helårstrening. Halltrening suppleres med variert trening ute eller 

inne. Vektlegging av fysisk trening – tøffere trening. Større rom for individuell trening. Spesialisering i 

forhold til spilleplasser. Variasjon i intensitet (mikrosyklus). Håndballteori som faseinndeling m.m. 

innføres. Aldersgruppen er utsatt i forhold til frafall av spillere. Et viktig moment i 

treningsplanleggingen vil derfor være at klubben, trenere og spillerne har samme oppfattelse av hvor 

mye man skal trene. Det er viktig å kunne gi alle spillerne muligheten til å fortsatt være i miljøet 

gjennom trening/dømming uten å følge et 100 % treningsopplegg. 

Hovedområder: 

 Teknikker (fotarbeid forover/bakover, støting/takling, samarbeid, sikring, startteknikk hvem 

starter, hvem tar returer, overtaking, varsling, skjerming, markering og merking) 

 Formasjoner (5-1, 6-0 og 3-2-1 taktisk anvendt i forhold til motspiller, spiller mot spiller, krav 

til oppfattelse av «snappesituasjoner», startsituasjoner, returballer fra eget mål) 

 Ferdigheter (pasninger og mottak under fart og bevegelse, korte og lange pasninger, 

løpeteknikk, ballsprett i stor fart, løpe i luker, trekke på seg 2 spillere, gjennombrudd, 

skuddvarianter under fart, ta ansvar, bruke sjansene) 

 Spillet (kontringer – en eller flere spillere, pasninger, skudd, bredde, dybde, kortpasninger, 

tempovariasjoner, tre og to kombinasjoner, starte opprulling, ankomstkombinasjoner) 

 Samhold (sterk lagfølelse gir sportslig suksess, treningssamlinger på 2-3 dager er viktige, 

spillerne må pålegges å varsle forfall til trening og kamp i god tid) 

1. Teknisk og taktisk 

Angrep - pasninger  Beherske pasninger etter skuddfinte 

 Beherske 90-graders pasninger 

 Beherske gjenleggingspasninger (ved kryss) både stående og fra luften 

 Kjenne til diagonalpasninger, både stående og fra luften 

 Arbeide med stusspasninger med skru 

Angrep – skudd  Beherske 3 skuddformer og kjenne til flere 

 Beherske sats på så vel høyre som venstre fot 

 Beherske sats på samlede ben 

 Beherske skuddfinte 

 Arbeide med stegskudd på så vel 1., 2. og 3. skritt 

 Arbeide med skuddavlevering fra flere forskjellige posisjoner 



 

Angrep - finter  Beherske 2-fotsfinte 

 Beherske H—V-H  eller V-H-V finte 

 Kjenne til andre finteformer 

 Arbeide med forfinter 

Angrep - sperringer  Beherske korrekte kant-rygg og frontsperringer 

 Være bevisst om timing i sperrer i forhold til medspiller 

Angrep - strekinnspill  Beherske strekinnspill i forskjellige former (eks. mellom ben, rundt 
kroppen mv) 

 Beherske stussinnspill etter skudd- eller pasningsfinte 

 Beherske strekinnspill via pasning bak ryggen 

Angrep - kontraspill  Fase 1 kontra 

 Fase 2 kontra 

 Være bevisste om bredde og dybde i kontraspillet 

 Beherske flere avslutningsvarianter alene med målvakt. Fokus på sats, 
skuddplassering og skuddfinte 

 Trene evnen til hele tiden å velge riktig løsning 

Angrep – kollektivt 
angrepsspill: 

 Beherske oppspill kant, kryss og falskt kryss 

 Trene på midtback-overgang 

 Trene på ulike ankomstalternativer tilpasset laget 

Forsvar:  Trene bevegelsesteknikk 

 Trene oppgavefordeling i 6-0, 5-1 og 3-2-1 

 Trene blokkeringsteknikk 

 Trene taklingsteknikk. Herunder benstilling, balanse og armføring 

 Trene plasseringsbevissthet i forhold til angriper 

 Trene press + ballerobring 

 Sette fokus på samarbeid 2 og 2 samt 4 og 4 

 Retningslinjer for evt. Bytte forsvar/angrep skal være på plass 

 Trene returløp – kan trenes i forbindelse med kontratrening 

Målvakt:  Fokus på presisjon i korte og lange utkast/rushpasninger 

 Trene reaksjonshastighet i forhold til angrepsstart 

 Trene plasseringsevne 

 Trene evne til å lese spillet. Arbeides teoretisk med skytteres 
favorittskudd og – hjørner 

 Trene samarbeid med forsvar 

 Sette fokus på smidighet, sats og hurtighet 

 Lage spesialprogrammer til målvaktenes egentrening 

2. Grunnspill 

   Beherske grunnprinsippene i presspill 

 Beherske overgangsspill fra back eller kant + presspill etter 
overgangsspill 

 Beherske overtallsspill: presspill er basis 

 Beherske opprulling fra kant 

3. Fysisk 

  Styrketrening med egen kropp som belastning er obligatorisk 

 Organisert styrketrening med vekter – med kyndig instruksjon 

 Gymnastikktrening, balanse og motorikk 

 Egentreningsprogram for sommerferien 

 Skadeforebyggende arbeid. Bla. Vippebrett (ankler og elastisk bånd 
(skuldre) 



 

4. Løpetrening 

  Distanse – samt intervalltrening i sesongoppkjøring 

 Skape bevissthet om løpetrening hele sesongen 

 Trene løpeteknikk 

 Spurt (hurtighetstrening) 

5. Initiativ på banen 

  Spillere skal trene/inspireres til å ta initiativ, være angrepsstarter mv 

 Laget skal kunne endre forsvarsformasjon i løpet av kampen 

6. Kampavvikling 

  Kampforberedelsen blir mer detaljert 

 Kampevaluering blir mer detaljert 
7. Målsetting 

  Det settes opp målsetting for laget 
8. Sosialt 

  Innlære god opptreden 

 Turneringsaktivitet – dugnader 

 Introduksjonsmøte for foreldrene 

 Lagstreff/fest – jenter og gutter sammen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

TEKNIKKMERKER 
Teknikkmerkeprøvene i håndball er først og fremst laget for å motivere spillerne til mer individuell 

teknisk trening, og for å fokusere på viktigheten av å trene på detaljer. Alle prøvene er laget slik at de 

gode teknikerne favoriseres, men ingen prøver er så vanskelige at bare et fåtall vil klare dem. 

I merkeprøvene er det lagt vekt på å få med sentrale teknikker fra håndballspillet. Disse 
teknikkene er så viktige å beherske, at de i alle fall bør prioriteres i håndballtreninga. 
Enkle regler Reglene for prøvene er enkle både å forstå, lede og kontrollere. Her finnes ingen 
skjønnsmessig vurdering, alle resultater er målbare, og merketakerne er ikke prisgitt 
medspillernes prestasjoner. Derfor får alle merketakerne de samme utfordringene. 
Teknikkmerke  i håndball har fem graderinger: rød, bronse, sølv, gull og gullballen. 
Rødt merke, har lavere vanskelighetsgrad enn bronse, og de fleste barn fra 6-7-års alder vil 
klare prøvene. Rødt merke har også bare fire prøver. Disse finner du her 
Kravene til bronse-, sølv- og gullmerket skal, med litt trening, også være mulig å klare for de 
fleste fra 10-12-år og oppover. Prøvene avlegges i gymnastikksal og/eller på håndballbane 
inne eller ute. 
Prøvene til Gullballen er vanskeligere og krever både mye trening og litt talent.  Prøvene til 
Gullballen avlegges på håndballbane.  
Det er ingen aldersgrense på de ulike merkene, og kravene er de samme for begge kjønn. 
Merketakeren kan avlegge prøvene til hvilken grad som helst, uten først å ha avlagt prøvene 
til lavere grad. Alle klubber, foreninger, lag eller skoler kan arrangere merkeprøver. 
Merketakeren må nødvendigvis ikke være medlem av noen klubb eller forening. 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/utvikling/ht/teknikkmerke/rodt-merke/
https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/utvikling/ht/teknikkmerke/


 

 

VURDERINGSSKJEMA 
Vurderingsskjema JENTER/GUTTER 13 OG 14 ÅR 

Navn: Lag: Behersker Kjenner til Trene på Vet ikke 

Utespillere: 
Hoppskuddspasning     

Returpasning     

Presspillpasning og alm. presspill     

Pasning bak rygg     

Stusspasning     

Enhådsmottak med direkte enhåndspasning     

Gjenleggings-pasning (ved kryss)     

2-3 skudformer. Kjenne til andre     

Sats på både høyre og venstre fot     

Skuddtrussel og skuddfinte     

2-fotsfinten, kunne gå begge veier     

Andre finter. Bl.a.radulovic-finten     

Forskjellige former for sperrer     

Enkelt strekinnspill     

Pasningsfinte     

Innspill etter skuddtrussel     

Fase 1 og fase 2 kontra     

Bevegelsesteknikk     

Blokkeringsteknikk     

Arb.oppg i 6-0, 5-1 eller 3-2-1 forsvar     

Taklingsteknikk     

Ballerobring     

Støting: når og hvordan?     

     

Spillesystem:     

Grunnprinsippene i presspill     

Overgang fra back eller kant     

Presspill etter overgang     

Overtallsspill: presspill er basis     

Spillersystem:     

Opprulling fra kant     

 

Målvakt:     

Pareringstrening – hoppskudd, grunnskudd mv     

Smidighet, teknikk og satsing og skuddmønster     

Presisjon i korte og lange utkast/rushpasninger     

Reaksjonshastighet ifm angrepsstart, scoring     

Evne til å lokke skudd i «målvakthjørnet»     

Samarbeid med forsvar     

 

 



 

 

Vurderingsskjema JENTER/GUTTER 15 OG 16-18 ÅR 

Navn: Lag: Behersker Kjenner til Trene på Vet ikke 

Utespillere: 
Pasninger etter skuddfinte     

90-graders-pasninger     

Gjenleggingspasninger (ved kryss)     

Diagonalpasninger; både stående og fra luften     

Stusspasninger med skru     

3 skuddformer og kjenne til flere     

Sats på så vel høyre som venstre fot     

Sats på samlede ben     

Skuddfinter     

Stegskudd på så vel 1, 2 og 3 skritt     

Skuddavlevering fra ulike posisjoner     

2-fotsfinte     

Høyre-venster-høyre eller V-H-V-finte     

Radulovic-finten     

Forfinter     

Korrekte kant -rygg og frontsperringer     

Timing i sperrer i forhold til medspiller     

Ulike strekinnspill (eks mellom ben mv)     

Stussinnspill etter skudd- eller pasningfinte     

Strekinnspill via pasning bak ryggen mv     

Oppspill kant, kryss og falskt kryss     

Midtback-overgang     

Fase 1 og fase 2 kontra     

Bredde og dybde i kontraspillet     

Avslutningsvarianter alene med målvakt     

Oppgavefordeling i 6-0, 5-1 og 3-2-1     

Blokkeringsteknikk     

Taklingsteknikk (ben, balanse og armføring)     

Plasseringsbevissthet i forhold til angriper     

Press + ballerobring + returløp     

 

Spillesystem:     

Grunnprinsippene i presspill     

Overgang fra back eller kant     

Presspill etter overgang     

Overtallsspill: presspill er basis     

Spillersystem:     

Opprulling fra kant     

 

Målvakt:     

Presisjon i korte og lange utkast/rushpasninger     

Reaksjonshastighet i forhold til angrepsstart     

Plasseringsevne     

Evne til å lese spillet. Skytterens favorittsskudd     



 

Samarbeidet med forsvar     

Smidighet, sats og hurtighet     

Radulovic-finten 

https://www.youtube.com/watch?v=YXqGoCMF29g 

To-bens finten 

https://www.youtube.com/watch?v=N7c-SR3ZuUQ 

Målvaktsoppvarming 

https://www.youtube.com/watch?v=tWCcBfd2bcU 

Sperreteknikk 

https://www.handball.no/globalassets/nhf-sentralt/utvikling/handballtrening/spillerutvikling/trinn-

14/okt-6/okt-6---sperreteknikk_14-ar.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YXqGoCMF29g
https://www.youtube.com/watch?v=N7c-SR3ZuUQ
https://www.youtube.com/watch?v=tWCcBfd2bcU
https://www.handball.no/globalassets/nhf-sentralt/utvikling/handballtrening/spillerutvikling/trinn-14/okt-6/okt-6---sperreteknikk_14-ar.pdf
https://www.handball.no/globalassets/nhf-sentralt/utvikling/handballtrening/spillerutvikling/trinn-14/okt-6/okt-6---sperreteknikk_14-ar.pdf


 

KRAV TIL TRENER 
Overfor nåværende spillere skal du: 

 Vise interesse for alle og behandle dem som enkeltpersoner 

 Vise tillit, åpenhet og ærlighet 

 Oppdra dem til gjensidig respekt 

 Motivere spillerne til å ønske å bli bedre – trene dem i å trene! 

 Skape et behagelig og trygt klima omkring laget 

 Stille positive krav og utfordringer 

Overfor nye spillere skal du: 

 Få dem til å føle seg velkomne 

 Presentere deg selv og spillerne 

 Være oppmerksom, kanskje til og med gi særbehandling de første gangene 

 Fortelle om klubben og laget 

 Sørge for at det gis melding til lederen i klubben 

Overfor foreldre skal du: 

 Presentere deg, så alle vet hvem du er 

 Informere om laget og klubben på foreldremøte 

 Informere om deres rolle ved kamp/trening 

 Trekk dem gjerne med i arbeidet omkring laget 

Til trening skal du: 

 Være et godt eksempel, alltid komme på tida og overholde avtaler 

 Komme forberedt og velopplagt – i treningstøy 

 Gi konstruktiv kritikk og veilede den enkelte spiller 

 Kunne forvente mye av spillerne, bla. At de melder fra ved forfall mv 

Til kamp skal du: 

 Sørge for informasjon om kamptidspunkt og kjøring 

 Sørge for at alle praktiske ting er i orden 

 Respektere motstandere og dommere – husk du representerer klubben 

 Vise engasjement, glede og seiersvilje på god sportslig vis 

 Lære spillere ydmykhet uansett seier eller tap 

Overfor klubben skal du: 

 Være lojal 

 Holde deg orientert om ting som foregår/drøftes 

 Kjenne klubbens målsetting og struktur 

 Lage god PR for klubben 

 Delta i trenermøter som arrangeres i klubben 

 Delta på felles sosiale arrangementer for ditt lag 

 Vise interesse for å ta relevante trenerkurs 



PERIODEPLAN ULLKISA HÅNDBALL (FORSLAG) 
 

INNHOLD PERIODE 1 PERIODE 2 PERIODE 3 PERIODE 4 PERIODE 5 PERIODE 6 

Dato: 
 

      

Skolefri: 
 

      

Periodemål: 
 
 
 
 
 

      

Kamper: 
 
 
 
 
 

      

Egenskaper og 
ferdigheter: 
 

      

Hvor mye skal vi 
trene: 
 

      

Hvor hardt skal vi 
trene: 
 

      

Metoder: 
 
 
 
 

      

Restitusjon: 
 
 

      

Treningssamlinger: 
 
 

      

Tester: 
 
 

      

Kosthold: 
 
 

      

 

 

 



 

DAGSORDEN FOR FORELDREMØTE (FORSLAG) 
Velkomst/presentasjon 

Treningstider 

 Tid og sted 

 Hvilke serier og turneringer er laget påmeldt i 

 Evt. Turneringsplan 

Prinsipper for trening 

 Hva legges vekt på i treningen 

 Hovedinnhold i årets trening (trenermanual) 

Opplegg for deltakelse i turneringer i sesongen 

 Hva ønsker trenerne? 

 Hva ønsker spillerne/foreldrene? 

Klubbens holdning – omdømme 

 Etikk på banen/tribunen overfor motstandere/dommere/tilskuere 

 Bruken av spillere i kamp 

 Foreldrene i hallen ved hjemmekamper 

Hva kan vi bruke en hjelpende hånd fra foreldrene til? 

 Kjøring 

 Draktvask 

 Oppmannsoppgaver 

 Heiagjeng!!! 

Oppdatering av spiller- og foreldreopplysninger: 

 Telefon 

 Mail 

 Adresse 

Åpen post – innspill fra foreldre? 

(skriving av referat?) 


