
Hospitering: 
Hospitering er et differensierings tilbud. 
Alle lag fra 10 år bør ta sikte på å hospitere 2-4 spillere opp til eldre lag, men dette 
under 
forutsetning av at ferdigheter, fysikk og riktige holdninger er til stede hos hver enkelt 
spiller. 
Dette vil bety at en spiller får muligheten til å trene og spille med treningsgruppen 
over. Hospitering følger sesongen og avsluttes for hver sesong. 
 
Hospitering skal være på spilleren sine premisser. Det vil si at mengden av aktiviteter 
og hvilke lag hospitering skal foregå på, avtales sammen med spilleren. I tillegg skal 
foreldrene til spilleren konfereres. Spilleren skal tilhøre sitt ”gamle” lag og skal både 
trene og spille kamper der. Dersom det viser seg at hospitering fører til mindre 
motivasjon for å spille på eget lag skal hospiteringen tas opp til vurdering. 

Hospitering er et følsomt område som har mange aspekter. Det er derfor viktig at 
trenere «bruker hodet» og prater seg i mellom. Det vil alltid være tilfeller som skaper 
debatter. Eksempel: ett lag har en viktig kamp og det andre en vanlig kamp.  
Alle kamper er viktige for det laget som spiller. Her er det avgjørende at trenere er 
ærlige og snakker godt i lag. 
Med mindre trenere og spiller har avtalt annet, skal man ved kollisjoner (mellom 
ordinær gruppe og gruppen over ) følge disse retningsgivende kriteriene: 
 
a. Trening med eget lag går foran trening med hospiteringslag. 
b. Kamp med eget lag går foran kamp med hospiteringslag. 
c. Kamp med hospiteringslag går foran trening med eget lag. 
 
Saksgang for hospitering: 
(A) = spillerens trener (i ordinær gruppe) 
(B) = trener i treningsgruppen over 
 
1. Hospitering bør initieres av (A). Det er han som kjenner spilleren best og som skal 
se behovet for ekstra utfordringer. 
2. (A) snakker med aktuell spiller og foreldrene om hospiteringen for å understreke 
konsekvensene (ekstra trening) av dette. Spilleren selv må få valgmuligheten. For 
jentespillere kan det vurderes om de også kan hospitere blant guttene. 
3. (A) kontakter håndballgruppen angående saken, og håndballgruppen snakker med 
(A) og (B) for å avklare situasjonen. 
4. Hospitant tas i mot og presenteres for spillergruppen. Det er viktig å forklare at 
hospitanten skal være med for en periode og behandles slik som de andre. 
 
Evaluering underveis: 
1. (B) vurderer spilleren fortløpende, med særlig vekt på det sosiale miljøet. 
2. (A) vurderer om ekstratreningen gir for stor treningsbelastning totalt sett. 
3. Mistrivsel med hospiteringsordningen fører automatisk til at den avbrytes eller at 
det tas en pause. I slike tilfeller er det viktig at (A) snakker med hospitant og 
foreldrene for å avklare situasjonen. 



4. Kamptilbud må vurderes opp mot antall tilgjengelige spillere ettersom hospitant vil 
ta spilletid. I slike tilfeller må hjemmekamp fortrinnsvis brukes 
 
Hospitering kan føre til misforståelser og konflikter, det er derfor avgjørende at disse 
reglene følges, og at det gjøres i åpenhet. Ved konflikter eller spørsmål skal styret 
kontaktes. 
 

 

 


