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Langhus IL Håndball har i 2016 hatt en prosess med å oppdatere sportslig  
strategiplan som ble vedtatt av styret. Planen er et styringsverktøy for håndballen i  
tidsperioden 2016-20. Planen inneholder blandt annet visjon, grunnleggende prinsipper, 
mål og strategier som er gjeldende.

Flest mulig – lengst mulig

T.v: Cinta Lovise Leyser Henrikesn
Midten: Annika Henriksen Skjøld. J06 
Foto: Knut Stenseth, ØB
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 Alle nivåer – Alle årsklasser

Mille Fuglei, J00. Foto: Mette Sattrup

Langhus IL Håndball sin sportslige strategiplan 2016-2020 er et  
styringsverktøy for hvordan håndballen skal drives. 

Prosessen ble gjennomført våren 2016 med et utvidet sportslig utvalg, bestående av trenere i fra utvalgte 
alderstrinn.  I tillegg ble det invitert til en samling for alle klubbens trener. Slik kom vi fram til valgte mål 
og strategier. 
Langhus IL Håndballs visjon, grunnleggende prinsipper og mål er grunnlaget for vår aktivitet,  
som vi ønsker alle lagene i klubben skal ha et eierforhold til.

Visjon:
Ha tilbud til alle som ønsker å spille håndball på Langhus.
• Alle nivåer – Alle årsklasser.
• Flest mulig – lengst mulig.
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GRUNNLEGGENDE PRINSIPPER

PROFIL:  Håndball for alle.

KULTUR:  Utviklingskultur - En klubb hvor vurderinger og beslutninger baseres på et langsiktig mål om utvikling.

KRAV:   Lojalitet – være lojal mot klubbens retningslinjer, prinsipper og verdier.  

VERDIER:  Glede Utvikling Trygghet Samhold.

OVERORDNET MÅLSETNING:
• Langhus IL Håndball skal være et viktig aktivitetstilbud i lokalmiljøet både sportslig og sosialt.
• Langhus IL Håndball skal være en attraktiv klubb å spille i – for alle.
• Alle spillere skal gis lik mulighet til å utvikle seg.
•  Langhus IL Håndball står for et positivt og humanistisk menneskesyn der alle mennesker er likeverdige.  

Verdier: Glede Utvikling Trygghet Samhold

F.v: Rebekka Meyer, Camilla Bygland Tusvik og 
Mina Hesselberg J00. Foto: Knut Stenseth, ØB
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MÅL OG STRATEGIER
Strategier for å nå våre målsetninger.

Kompetanse
Alle lag skal ha trenerteam med  
formell kompetanse. 
Alle trenerteam skal følge sportslig plan, som 
alltid skal være oppdatert.

• 7-12 årslag: Alle trenere skal være i gang med, eller ha «Trener 1» –kompetanse.
•  13-18 årslag: Alle trenerteam skal ha en trener med «Trener 2» –kompetanse, de 

andre skal minimum være ferdig med «Trener 1» eller tilsvarende kompetanse. 
•  Ha trenerteam på alle lagsmiljø med utfyllende og allsidig kompetanse.
•  Egne interne temasamlinger.

Klubb og lagsmiljø
Vi skal ha lag i alle klasser og 
nivåer.

•  Ta vare på spillerne vi får rekruttert i fra 1.- 4. klasse.
•  Inkluderende miljø, hindre frafall gjennom gode lagsmiljø,  

og kompetente lederteam.
•  Sørge for mulighet til å hospitere opp i aldersklasser for å få  

sportslig utfordring.
•  Spillerråd – spillernes arena for meningsutvekslinger og ideer.
•  Fellescup (Baldus cup).
•  Julecup.
•  Opprette godt fungerende og målrettet seniormiljø.

Trener for J00 Mats Julius Haakenstad. 
På benken: Annika Enge og Mathilde Tyrhaug.
Foto: Knut Stenseth, ØB
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Administrasjon og ledelse 
Ha en kompetent sportslig ledelse.

•  Sportssjef skal coache trenerne i å følge mål og 
retningslinjer, utviklingstrapp, og sette opp tiltak for 
å nå klubbens mål.

Rekruttering av spillere
De yngste lagsmiljøene skal bestå av  
minimum 30 jenter og 25 gutter. 

•  Produsere flyer med info.
•  Avtale besøk på de tre tilhørende skolene for å  

holde håndballtrening i gym eller SFO-tiden.  
Dele ut flyers.

• Holde åpen trening. 
•  Gjennom foreldrene komme i kontakt med barna, 

og få de til å starte med håndball.
•  Skaffe trenere til gruppene.
•  ”Oppskrift” for hvordan lage opplegget til  

håndballskolen.
•  Sikre tilstrekkelig med hallflater.

De yngste lagsmiljøene skal bestå av 
minimum 30 jenter og 25 gutter 

MÅL OG STRATEGIER

Gutter 2006 takker publikum.
Foto: Knut Stenseth, ØB
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MÅL OG STRATEGIER

Fysisk trening
40% av all trening skal være 
fysisk trening.
Lage en treningskultur.

•  Gjennomgang av utviklingstrapp.
•  Alle lag lager årsplan med fysisk trening lagt inn.
•  Treningslabb tilrettelagt.
•  Finne tilgjengelig kompetanse til lagene som  

mangler denne kompetansen.

Resultatmål senior
Rykke opp til 3. divisjon med damer og herrer 
innen 2020.

•  Skape ett godt treningsmiljø med strukturert opp-
legg for aldersklassene 18 år og senior, gjerne i sam-
arbeid med 16-åringene om det passer. Tilrettelegge 
med tilstrekkelig treningstid, og team rundt laget.

Lokaliteter
Alle lag skal ha tilgang til 
treningstid i tråd med 
utviklingstrapp.

•  Maksimal utnyttelse av tildelt treningstid i hall, labb 
og gymsal.

•  Alle som ikke benytter en treningstid, gi beskjed i 
god tid, så andre lag kan benytte denne.

•  Gjennomføre oppvarming før halltid – bruke halltid 
effektivt.

 40% av all trening skal være fysisk trening

Fysisk trening i labben med jenter 2003. Foto: Ståle Halvorsen
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RETNINGSLINJER FOR ORGANISERING AV TRENING

Målsetning
En klubb hvor vurderinger og beslutninger baseres 
på et langsiktig mål om utvikling.

•  Utviklingstrappen skal være forankret.
•  Overordnet årsplan basert på alderstrinnet og nivået til spillerne.
•  Mål for sesongen, ferdigheter, holdningsmål, sosiale mål.
•  Hver trening har et klart planlagt innhold og planen skal bli distribuert til 

alle trenerne.
•  Overordnet at alle gis lik mulighet til utvikling, differensiere når det passer.
•  Alle skal gis mulighet til å være med på alle treninger på sitt alderstrinn.
•  Full rullering på alle spilleplasser spesielt 7-12 år.
•  Spilletrening er kampene.
•  Effektive økter.
•  Kommunikasjon innad i laget, og godt informert foreldregruppe.
•  Ekstra tiltak for spillere som ikke klarer kast og mottak.

Samarbeid på tvers lagene •  De beste spillerne i en aldersklasse skal få utfordringer nok til å stimulere til 
videre utvikling, gjennom å hospitere opp i aldersklasser (finne det nivået 
som passer, et eller to årsklasser opp). 

•  Samarbeid mellom ulike lag for å skape kombinasjon av lagfølelse  
og klubbfølelse.

Trenertetthet 7-8-9 år, maks 6 barn pr. trener.
10-12 år, maks 8 barn pr.  trener.
13-18 år, maks 10 spillere pr. trener.

Samarbeid mellom ulike lag 
for å skape kombinasjon av 
lagfølelse og klubbfølelse

Foto: shutterstock.com
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RETNINGSLINJER FOR GJENNOMFØRING AV KAMPER/CUPER

7-12 år: 
Følger regionens spilltilbud.
Ingen nivåinndeling i denne  
aldersgruppen på cup. 
Unntak 12 år: 
En cup kan være nivådifferensiert.

• Melde på nok lag.
• Gøy.
• Mestring.
• Lik spilletid.
• Variere spilleplasser.

13-14 år:
Alle skal gis like muligheter til utvikling.
Sørge for å melde på lag på rett nivå.
Nivå 2: Lik spilletid.
Nivå 1: Min 30% spilletid. 
Cup: Maks to cuper med nivådifferensiering.

• Mestring.
• Spillerne være med på målsettingsprosess.

Alle skal gis like muligheter til utvikling
G2006 mottar medalje for sin 
deltagelse i julecupen 2016.
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Jenter 2000 kvalifiserte seg til Bring, sesongen 16/17

RETNINGSLINJER FOR GJENNOMFØRING AV KAMPER/CUPER

15-16: 
Bring-kvalifisering.
Spilltilbud på ønsket nivå.

•  Stille to lag, ett på hvert nivå. Alle som er med 
har rett til å få spilltilbud, og så langt som mulig 
på ønsket nivå. Den eldste årgangen er ansvarlig 
for Bring-kvalifisering, de som er ett år yngre har 
mulighet til å kvalifisere seg til dette kamptilbudet 
sammen med de eldste.

17-18:
Spilltilbud på ønsket nivå. 

•  Viktig å gjøre en status om man har tilstrekkelig 
med spillere til å kunne satse mot Lerøy, eller om 
dette skal gjøres sammen med samarbeidsklubber. 
Uansett, kunne tilby to ulike nivå.

Lagbildet av jenter 2000 
sesongen 16/17. 
Foto: Mette Sattrup 
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RETNINGSLINJER FOR SOSIALE TILTAK

Spillerråd 10-18 år •  Spillerne skal ha medbestemmelse for hvordan tilrettelegge aktivi-
teten etter deres ønsker.

7-12 år: 
Tre sosiale tiltak pr. år som ikke er håndball.

•  Skape gode lagsmiljø.
•  Trygghet, tilhørighet og likeverd.
•  Skape ett lagsmiljø, uavhengig av hvilket nivå de spiller på.
•  Unngå klikker.
•  Laget og trenerne skal være en trygg havn for alle spillerne.
•  Lage regler for laget og hva blir konsekvensen ved å bryte dem.
•  Alkoholforbud i alle aldersklasser.

13-18 år: 
En treningssamling med overnatting.
Tre sosiale tiltak pr år som 
ikke er håndball.

Tre sosiale tiltak pr år som ikke er håndball

Forslag til 
praktiske 
tiltak:
• Spillermøter.
•  Garderobekultur/ 

dusjing.
• Julecup.
•  Fellescup  

(Baldus-Cup).
•  Mobilbruk  

– regler for 
mobilfrie soner 
og perioder (for 
eksempel cup).

Alternativ trening for 
gutter 2001. 
Foto: Frode Nordli
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SUKSESSFAKTORER
•  Klare mål og retningslinjer for aktiviteten på 

hvert alderstrinn - langsiktighet med tanke 
på spillerutvikling.

•  Tilstrekkelig kompetanse i støtteapparatet.
•  Gode og nok treningsfasiliteter og trenings-

tider.
•  Alt arbeid blir målt og evaluert.
• To trenermøter med obligatorisk oppmøte.
• Implementering av mål og retningslinjer.
•  Evaluering av utviklingstrappa – justering i 

fra år til år.
• God administrasjon og ledelse.
• Frivillighet til verv og oppgaver.
• Inkluderende miljø.
• Rekruttering av spillere.
• Tydelighet på forventninger til alle.
• Forventningsavklaring om opplegget for året.
• Kommunikasjon. 
•  En god trener rekrutterer, utvikler og  

beholder spillere.

GJENNOMFØRING – I FRA PLAN TIL HANDLING
•  Her blir det viktig å vite hvor vi har lagt planen,  

slik at det er et godt redskap i prosessen mot å nå målene
• Vi må skape delaktighet og eierskap i prosessen
•  Rett person, evt. samhandling med andre skal ansvarliggjøres for at  

ulike oppgaver blir løst.
• Oppgavene er tidsbestemt, slik at de ikke kan utsettes til ubestemt tidspunkt

LÆRING – mer enn resultatmåling!
Hvorfor gikk det som det gikk?
•  Gjøre en vurdering før en starter med nye strategiske valg.

Vi må skape delaktighet og  
   eierskap i prosessen

Foto: shutterstock.com
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Utviklingstrapp Utviklingstrapp
  

Rekrutteringsperiode Talentutviklingsperiode Bredde- 
el. toppidrettsperiode

6-7-8 år 9-10 år 11-12 år 13-14 år 15-16 år 17-18 år Senior

HOVED- 
STRATEGIER

Lære å like trening.
Utvikle grunnleggende  
motoriske og  
fysiske forutsetninger.                                                            
Leker som øver på 
grunnleggende teknikker. 
Utvikle og sikre barnas 
håndballinteressen.                   
Glede - Utvikling - 
Trygghet - Samhold

Bevisst egen ferdig-
hetsutvikling.     
Ulike spilleplasser. 
Allsidig fysisk og 
teknisk trening.   
Kampene er  
uhøytidlige.

Utvikle evnen til å gjen-
nomføre systematisk 
trening med langsiktige 
utviklingsmål .
Småspilltrening med 
hensikt.                
Opplæring i egen- 
trening (kast, utholden-
het, styrke).     
Å skape stimulerende 
vekstmiljøer.

Treningsuken skal  ha 
innholde som utvikler og 
utfordrer: fysisk, teknisk 
og i kamp.
Godt, utfordrende og 
tilpasset kamptilbud. 
Lære å forberede, 
gjennomføre og evaluere 
konkurranse. Tilbud for 
de som vil trene mindre.

Fast gjennomføring 
av egentrening. 
Teknikkutvikling.
Stor motstand i 
spilltreningen.
Tilpasse kamp- 
utfordringer.          
Tilbud for de som 
vil trene mindre.

Videreutvikle evne til å 
forberede, gjennomføre 
og evaluere kamper.  
Lære å se sammen- 
henger mellom trening 
og utvikling av resultater.  
Tilbud for de som vil 
trene mindre.

ORGANISERING 

6-7-8 år 9-10 år 11-12 år 13-14 år 15-16 år 17-18 år Senior

Treningsdager ( antall) 1-2 2-3 2-3 2-4 2-5 2-6 2-7

Treningsøkter (antall) 1-2 2-3 2-3 2-4 2-7 2-8 3-12

Treningstid (timer) 1-2 2-3 3-5 3-8 3-12 3-16 3-20

Sum timer pr år 50-150 150-200 200-300 200-400 200-600 200-800 200-1000

KONKURRANSE 12  kamper.                 
Lokale 
turneringer. 
6-7 år loppe-
tassen.
8 år mini-
håndball.

16  kamper.           
Lokale 
turneringer.
Seriespill:
9 år 6´er. 
Fullbane og
minihånd-
ball.

20 kamper.        
Seriespill:
11-år 6´er fullbane.
12 år 7´er.

26 kamper 20-40  kamper 20-50 kamper 20-50 kamper

Rekrutteringsperiode Talentutviklingsperiode Bredde- 
el. toppidrettsperiode

6-7-8 år 9-10 år 11-12 år 13-14 år 15-16 år 17-18 år Senior

TEKNISK TRENING

Angrepsteknikk Mye lek 
med ball.       
Forflytning 
med ball.
Kast og 
mottak.
Skudd i fra 
bakken og 
lufta.
Finter. 

Pådrags-
bevegelse.      
Kast og 
mottak med 
avstand.
Variert 
armbeve-
gelse, begge 
hender.

Ballmottak i fart og 
bevegelse.
Skudd - grunn-
skudd og hopps-
kudd, etter 1-2 steg.
Finter - fokus på 
inng på (lande 
på 0).

Pasnings- 
register - bevisst på 
innspillsteknikker og 
utspilltekniker. Skudd-
register. Finteregister.

Kast og mottak,  finter 
og skudd, med større 
fart, presisjon og press i 
kroppen. 

Velge ut teknikker 
i forhold til spiller. 
Bryte grenser og 
utvide repertoaret.

Legge mye vekt på 
fysisk-teknisk trening.
Større fart, kraft og 
presisjon i allerede 
innlærte teknikker.

Forsvarsteknikk Forflytning.
Bered-
skapsstil-
ling.

Beregne 
ballbane.
Snappe ball.

Dueller/takling.
Press.

Sone.
Slå bort innspill.
Blokke.

Dynamiske bevegelser 
gjennom forflyting med 
hensikt.

Videreutvikle 
tilegnet ferdigheter, 
tilpasse ferdighetene 
til posisjoner.

Duellstyrken og 
forsvarsfinter.

Målvaktsteknikk Forflyt-
ning. Arm-
stilling.         
NB: Ingen 
faste mål-
vakter.

Se på 
ballen.
Diagonale 
skyv.

En-håndsparade. 
Treffpunkt bein/
arm.
Plassering.                
Igangsetting av 
kontra.

Sideforflytning,
Lære en teknikk mot 
kant, 9m og linje.                    
Langpasninger.
Redning og hurtig 
igangsetting. 

Utvide repertoaret med 
ulike teknikker mot 
ulike posisjoner. God på 
valg av korte eller lange 
pasninger. Legge inn 
ekstra spensttrening.

Kompleksøvelser. 
Vedlikeholde per-
sonlig stil med flere 
utfallsvarianter. 
Hurtighet i forflyt-
ning, beveglighet 
og stabilitet.

Legge mye vekt på 
fysisk-teknisk trening, 
større fart, kraft, presi-
sjon i allerede innlærte 
teknikker.
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Rekrutteringsperiode Talentutviklingsperiode Bredde- 
el. toppidrettsperiode

6-7-8 år 9-10 år 11-12 år 13-14 år 15-16 år 17-18 år Senior

TAKTISK TRENING

Faserelatert,  
forsvar-kontra-angrep

Småspill og 
spilltrening 
i mini-
håndball.        
Mye 
lekvari-
anter som 
innbærer 
å bruke 
teknikker 
og bevege 
seg uten 
ball.

Utgruppert 
forsvar med 
minimum 
2 spillere 
fremme.
Bevegelser 
uten ball.
”Mann-
mann”.      
Innføring i 
det ferdige 
spillet.

11-åringer: Utgrup-
pert forsvar 3:2 
12-åringer:
Utgruppert 3:2:1
+ nedgruppert 
forsvar.
Kortpasnings- 
kontring.
12-åringer følger 
temaserieprogram-
met: Linjespill.
Overergangsspill mot
offensivt forsvar.
Lære nytten av å 
skape overtall.

Utgruppert og ned-
gruppert forsvar.
Ankomst: Rulle og 
langkryss.            
Plasskifter og kryss. 
13-åringer følger 
temaserie- 
programmet:
Pådragspill (rulle) og 
plasskifter mot ned-
gruppert forsvar.
*Ks- og *Bs- 
avslutninger.
Kontringspill.

Utgruppert og ned-
gruppert.
Langpasningskontra og 
ankomstspill.    
Overgang, kryss og 
plasskifte.

I utgruppert og 
nedgruppert 
forsvar, klare å 
tenke  konse-
kvensspill. Kontra, 
taktisk i å vurdere 
hvordan angripe.              
Angrep, åpne og 
fleksible system.

I alle fasene: Lære å 
justere bruk av fart, 
lese spilllet og gjøre de 
rette valgene.
Tempo og timing.
Kunne gjøre disse 
valgene med stort 
press i kroppen.

Posisjonsrelatert Ingen 
spesielle 
posisjoner.

Spille i flere 
posisjoner. 
Tilpasse 
teknikke-
ne noe i 
forhold til 
posisjon.

Starte samarbeid to 
og to, både i forsvar 
og angrep. 
Linjespill og sam-
arbeid *Ls - Bs.

Kantspill. Samarbeid 
*Ks - Bs, Bs - Bs.
Beherske to posisjoner 
både i forsvar og 
angrep.

Bevisste valg i bruk av 
teknikker mot både 
utgruppert og ned-
gruppert forsvar.Mye 
småspill med hensikt 
både forsvar og angrep, 
kontra og retur.

Bevisstgjøring på 
kollektiv disiplin, 
finne situasjoner og 
bruke teknikkene 
rett, gjøre riktige 
valg. Sette opp 
andre til gode 
situasjoner.

Bryte ned helheten 
og være bevisst på 
hva dette krever i din 
posisjon.

Utviklingstrapp

Rekrutteringsperiode Talentutviklingsperiode Bredde- 
el. toppidrettsperiode

6-7-8 år 9-10 år 11-12 år 13-14 år 15-16 år 17-18 år Senior

FYSISK TRENING

Koordinative ferdig-
heter og beveglighet

Øye-hånd 
og øye-fot 
(ballkoor-
dinasjon).
Variasjon i 
forflytning.

Balanseøvelser:
Variasjon  i øvelser for å utvikle 
ferdigheter med presisjon - hele 
kroppen, og alle teknikker i 
håndball.

Oppmerksomhet på koordinasjons- 
treningen flyttes over til finsliping og automatise-
ring av bevegelsene.
Utvikling av en individuell teknisk stil.

Tilpasse koordinasjonen til alle forhold/nivå 
på motstand.

Utholdenhet Aerob trening gjennom stor 
variasjon, intervallpreget.

Aerob trening gjennom kontinuerleg arbeid, 
og både lange og korte intervaller.

Systematisk utholdenhetstrening, lange og korte intervaller,  
spesifisitetsprinsippet, periodisert.

Styrke Styrketre-
ning gjen-
nom lek. 
Dynamiske 
øvelser for 
de store 
muskel-
gruppene.

Styrke med 
egen kropp. 
Underekstre-
mitet, utfall-
teknikker. 
Starte fokus 
på løfte- 
teknikk.

Trene opp eksplosiv 
styrke, plyometriske 
øvelser.

Muskelopp 
bygging.
Gradvis intro- 
duksjon av klassiske 
styrketrenings- 
øvelser.

Mer fokus på ytre mot-
stand og utfordre evnen 
til å generere stor kraft. 
Periodisere treningen.

Øke muskelmasse og maksimal styrke. 
Trening som for voksne.

Hurtighet I alderen 7-12 er muligheten til å utvikle hurtighet 
størst. Reaksjonsevne og komplekse hurtighetsøvelser.

Kompleks bevegelesereaksjon. Trening av hurtighet gjennom styrketrening i 
tillegg til komplekse bevegelsesaksjoner.

Spenst Stor varia-
sjon med 
ulike hinke 
og hoppva-
rianter.

Vertikale og horisontale hopp.
Satse på 1 bein og 2 bein.
Landingsteknikker

Skadeforebyggende Øvelser før hver trening for knær, ankler, skuldre og rygg. Jobbe mye med stabilisering og balanse.
All annen fysisk trening har også innvirkning på å forebygge skader.

* Ks: Kantspiller   Bs: Bakspiller   Ls: Linjespiller

Utviklingstrapp
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 Utviklingstrapp

Forsidebilde: Mina Hesselberg j 2000. 
Foto: Mette Sattrup
Tekst: Vigdis Holmeset

Design: cathrines cmykeri
Trykk:  Arena Media as

Rekrutteringsperiode Talentutviklingsperiode Bredde- 
el. toppidrettsperiode

6-7-8 år 9-10 år 11-12 år 13-14 år 15-16 år 17-18 år Senior

ANNET

MENTAL -
TRENING

Utvikle barns pskykologiske potensiale (mot, 
vilje) og deres sosiale evner. Skape evne til 
fokusere. Innlæring av lagrutiner.
Oppleve mestring. 

Inkludering.       
Motivasjon og 
målsetting (laget og 
spilleren).  
Tilhørighet.

Humør og vilje. 
Spenningsregulering.

Kampforberedelse. 
Utvikle spillere 
med indre moti-
vasjon.

Bevisstgjøre spillerens 
mentale reaksjon. 
Spilleren skal ha 
verktøy til å takle det 
de møter.

KOSTHOLD OG  
ERNÆRING

Vaner med 
å spise 
sunt.

Lære om hva som er lurt å spise 
og drikke i forbindelse med  
trening og kamper.

Rutiner for kosthold før, under og etter konkur-
ranse.

Dypere kunnskap til mat som gir rett næring 
til ulik type trening og konkuranser. 

TRENINGSLÆRE 
(teori)

Lære riktig terminilogi og 
riktig bruk i øktene.
Lære om hvorfor vi trener 
fysisk gjennom praksis og 
trenerens instruksjon.

Utvide begreper og forståelse.
Lære å planlegge og tilpasse treningstiden i 
forhold til andre aktiviteter.

Kunne sette opp sin 
egen treningsuke.

   



32


