
Årsklasse	  11	  -‐	  12	  år	  	  
Hovedvekt på allsidig og varierte aktiviteter. Vi legger fortsatt vekt på grunnleggende 
trening (med og uten ball) og grunnleggende ballbehandling (mottak og avlevering). 
Vi trener på spillforståelse og enkle trekk.  Fokus på offensiv håndball ved å involvere 
kantspillere. Lære å starte tidlig, kjøre kontringer, raskt tilbake i etablert forsvar. 
 

Treningsmengder 

2 timer pr uke. Minst 1 time hel hallflate. Laget følger skoleruten 

Laget skal en gang pr. måned ha fellestrening med laget som er et år eldre.   
Ansvar for planlegging og gjennomføring skal fordeles på trenere. 
 

Innhold i treningsarbeidet 

Trener skal legge opp et allsidig og variert treningsopplegg   
Trening bør være: 70% teknikk, 10% Spill, 20% utholdenhet og styrke. 
 
Ferdighet Fokuspunkt 

Spillforståelse Det skal trenes på grunnleggende ballbehandling og spillforståelse på 
banen. Elementer som skritt, stuss bredde i spillet skal fokuseres på.  
Nødvendig opplæring i regelkunnskap, slik at spiller forstår alle 
dommeravgjørelser i sin årsklasse.  Spiller skal prøve minst 2 
posisjoner på banen, både i trening og kamp.  Offensiv bruk av 
kantspillere, målvakt setter tidlig i gang spill. 

Unngå skader Allsidig trening og stor variasjon i øvelser. Start sesongen med å 
bygge kondis og styrke, resten av sesongen skal brukes til å holde 
formen vedlike. 

Ferdighet NHF sitt Teknikkmerke: Målsetning om at 70% greier bronse, og at 
30% greier sølv. Kunne 6-0 forsvar. Kunne høyre-venstre finte. 

Samhold/lag Det blir lagt vekt på sosial trening for å oppnå gjensidig respekt for 
hverandre. Understrek viktighet av lagspill. Vis at alle er like viktige 
for laget ved å variere startoppstilling og posisjoner.  Lær Spillerne å 
akseptere medspillerne sine sterke og svake sider.  Nye utøvere skal 
tas imot på en positiv måte.  

Orden/oppførsel Legg vekt på å få spiller til å møte til avtalt tid, 10 minutter før 
trening., og rett kledd til trening og kamp. Vi krev at utøveren varsler 
forfall til kamp og trening til trener, eller oppmann i god tid. 10 
minutter før er ikke ok.   

 

 



 

 

Kamptilbud 

Laget spiller barnehåndball. I hovedsak lik spilletid, men kan differensiere basert på 
treningsoppmøte, iver og gode holdninger. Differensiering skal likevel ikke være 
overdrevet. Alle skal føle at de er med og bidrar. Dersom det er nok spillere til at man 
kan stille to lag med 2 eller flere på benken bør det vurderes oppmeldt som 2 lag.  
Dette tas med sportslig utvalg.  

Det kan hospitere noen spillere fra lag under også til kamp forutsatt at man har ledig 
plass på benken. 

 


