
Årsklasse 15 - 16 år  
Hovedvekt på tekniske ferdigheter og spillforståelse slik at spilleren kan velge de 
gode løsningene i ulike situasjoner. Ferdigheter skal videreutvikles individuelt men 
med hensyn til spillerens tekniske- og ambisjonsnivå. Alle utøverne blir trent i spill på 
minst to posisjoner for å gi bredde og fleksibilitet i laget. Offensivt forsvar ved bruk av 
3-2-1. 
 

Treningsmengde 

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

Innhold i treningsarbeidet 

Ferdighet Fokuspunkt 

Spill Utvikling av et ferdighetsregister med stor bredde, spenst og hurtighet. 
Alle spillere skal beherske minst to posisjoner (hovedposisjon og 
alternativ posisjon). Trener skal i samarbeid med utøverne finne fram til 
de posisjonene som gir den enkelte utøver best mulig håndballmessig 
utvikling. Alle skal kunne 3-2-1 forsvar. 

Unngå skader Basistrening skal prioriteres om sommeren, men med vedlikehold 
gjennom hele sesongen. Allsidig og variert fysisk trening; utholdenhet, 
styrke med egen kropp som belastning, evt. medisinball og strikk, der 
det blir lagt vekt på skadeforebyggende trening mot mage, rygg, 
skulderparti og korsbånd. Bruk fjellet og lysløypa i oppkjøringen. 

Effektiv trening Øktene er grundig planlagt. Utøverne vert orienterte om innholdet i 
kommende økter i forkant. 

Testing Gruppa skal introduseres for tester. Dette for å måle spenst, hurtighet, 
utholdenhet og ballkontroll. Testene skal gi grunnlag for å justere laget 
og utøverne sitt individuelle treningsopplegg, og skal være en spore til 
egentrening.  

Samhold/lag Sterkt samhold gir sportslig suksess. Treningssamling med overnatting 
før sesongstart er en god start.  Bruk innføring i håndball teori til å 
samle gruppa sosialt. Gå gjennom krav til ulike Ferdigheter for ulike 
posisjoner og formasjoner. Jobb i grupper. Planlegg spillermøte 
før/etter trening i god tid slik at spillerne har tid og er forberedt.  Legg til 
rette for at spillerne kan møtes uten trener/oppmann tilstede. Arrangere 
en kveld i sesongen med sosialt innhold sammen med Spillerne fra 
laget som er evt år yngre. 

Orden/oppførsel Legg vekt på å få spiller til å møte til avtalt tid, og rett budde til trening 
og kamp. Vi krev at utøveren varsler forfall til kamp/trening til trener 
eller oppmann i god tid. 

 

 



 

 

Kamptilbud 

Begge årsklassene deltar i den lokale serien, men har i tillegg ambisjon om å 
kvalifisere seg for regionserien. Om nødvendig, melder vi på ekstra lag for de som 
ikke har de høyeste ambisjonene.  Det må da være egen lagleder/trener for disse 
lagene. Dette skal vurderes tidlig i sesongen, slik at korrekt antall på lag i ulike 
grupper kan meldes på i god tid før serien starter. 

Puljeinndeling blir fastsatt i samråd med sportslig leder. 
	  


