
Årsklasse	  13	  -‐	  14	  år	  	  
På dette alderstrinnet legg vi vekt på teknisk trening med ballbehandling og 
kasteteknikk i stort tempo og stor bevegelse. Alle utøverne skal nå kunne spille på 
minst to posisjoner for å gi bredde og fleksibilitet i laget. Differensiering av oppgaver 
både på trening og kamp. Fokus på offensiv håndball ved å involvere kantspillere. 
Lære å starte tidlig, kjøre kontringer, raskt tilbake i etablert forsvar. 
 

Treningsmengde 

3 timer i uken. 2 timer hall trening, minst 1 time på hel hallflate + 1 time styrke 

Spiller skal ha lov til å ta fri fra håndballtrening når det kolliderer med aktivitet de har i 
andre greiner.  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. 

Ferdighet Fokuspunkt 

Spillforståelse Treninga skal legges opp slik at spillerne får prøve ut tekniske ferdigheter i 
spillsituasjoner. Intensitet og tall på repetisjoner kan økes ved dele opp i 
små grupper på redusert bane. Offensivt arbeid i forsvar. Starte tidlig. 

Unngå skader Start sesongen med å bygge kondis og styrke. Bruk fjellet og lysløypa i 
oppkjøring. Resten av sesongen skal brukes til å holde formen vedlike. 

Ferdighet NHF sitt teknikkmerke: Målsetning at alle skal greie sølvmerke, og at 20 % 
skal greie gullmerke. Alle skal kunne 6-0 og trene 5-1/4-2 forsvar. Kjøre 
offensivt forsvar med kontring både med 1 og flere spillere. Kunne høyre-
venstre og overslagsfinte. 

Samhold/lag Det skal legges 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.  Lær spillerne å akseptere medspillerne sine 
sterke og svake sider. Nye utøvere skal tas imot på en positiv måte. 
Legg til rette for at spillerne kan møtes uten trener/oppmann tilstede. Felles 
joggetur før trening osv. 

Orden / 
oppførsel 

Legg vekt på å få spillerne til å møte til avtalt tid, og rett kledde til trening og 
kamp. Vi krev at utøveren varsler forfall til kamp og trening til trener eller 
oppmann i god tid. 

 

 

 

 



 

Kamptilbud 

Laget spiler enten i den lokal avdelingen for sitt alderstrinn, eller evt i fylkes/region 
avhengig av tilbudet som ligger fra NHF. Forutsatt at man har nok til 2 lag og 
spillermaterialet er av en slik art at det er mulig, skal man melde et 1èr og et 2èr lag i 
trinnet. Dette skal tas med Sportslig Utvalg. Spillere skal da flyte mellom disse to 
lagene basert på ferdigheter så vel som holdninger. At du er god nok er en ting, at du 
har lyst å bli god skal også telle. Det kan hospitere opp spillere fra lag under også til 
kamp forutsatt at det er ledig plass på benken. 
 

Sosial aktivitet  

I tillegg til trenings- og kampaktivitet skal laget ha regelmessige møter/sosiale 
samlinger for å bygge klubb og lag. 
 


