
Bredde- el toppidrettsperiode

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

Treneren Begynne utd? Trenere 1 Trener 1 Trener 2 Trener 2-3

HOVEDSTRATEGIER 

Glede, mestring, 

utvikling, samhold, 

trivsel!

Tren på ulike spilleplasser Allsidig fysisk og 

teknisk trening   Kampene er uhøytidlige

Begynne å spesialisere seg i spilleplasser.           

Opplæring i fysisk egentrening (utholdenhet, 

styrke)     

Begynne trene på "Sotramodellen" Lære å 

forberede, gjennomføre og evaluere konkurranse 

og egen prestasjon. Breddetilbud for de som vil 

trene mindre.

Fokus på det kollektive spillet "Sotramodellen"   

Fast gjennomføring av egentrening           

Breddetilbud for de som vil trene mindre

 A-lag = prestasjonskultur.                    

Breddetilbud for de som vil trene mindre

ORGANISERING 

Treningsdager Håndball 1-2 2-3 2-3 3-4 4 3-5 3-6

Løp 1 1 1 2 1 1

Styrke/basis 1 2 2 2-3 3-4 2-4

Treningstid på bane 45 min 45-60 min 60-75 min 75-90 min 90 min 90 min 90 min

Styrke/Basis/Kondisjon Etter eller i forkant Etter eller i forkant Etter eller i forkant Etter eller i forkant Etter eller i forkant + 1 ren styrke Etter eller i forkant + 1-3 ren styrke Etter eller i forkant + 1-3 ren styrke

KONKURRANSE 12 kamper                 Lokale turneringer 

6-7 år minihåndball

8 år minihåndball

16 kamper              Lokale turneringer

Seriespill

9år  kortbane           10 år 6,er fullbane

15-20 kamper serie       Kortreiste cuper

11-år 6er fullbane

12 år 7er

25-30 kamper serie                                                   

Cuper utenbys

25-30 kamper serie                   Cuper utenlands 

Nasjonal serier

30-40 kamper                            Spennende cuper 

Nasjonal serie

20-40 kamper

TEKNISK TRENING

Angrepsteknikk 

Ballsidighet      Riktig kast- og mottaksteknikk

Skudd ifra bakken og lufta. 

Finter                      Lek med ball

Pådragsbevegelse      Kast og mottak med  ulik 

avstand. Kontraløp 2-2 og 3-3 Null-landing med 

rytme og riktig avstand. Øve på ulike 

skuddvarianter

Pådrag i rom og ballmottak i fart. Ulike skudd 

etter mottak.                    Skud-, passning og 

kroppsfinter. Fokus på inngang på (lande på 0) 

Kontraøvlser med fart og små grupper. 

Samhandling med LS og KS.  Valg og 

vurderingsspill. Oppstartsbevegelser så som 

mittkryss, jugge, plassskifte og overganger. 

Fortsatt fokus på individuell teknikk! Husk 

distansskudd i alle former: hopp, steg, 

underarmsskudd.     

Kast og mottak, finter og skudd, med større fart, 

presisjon og press i kroppen. Sperreteknikker så 

som lyft og sperrer.

Dyrke spisskompetanse. Legge mye vekt på fysisk-teknisk trening, større 

fart, kraft presisjon i allerede innlærte teknikker

Forsvarsteknikk 

Forflytning

Beredskapsstilling Ballorientering

Beregne ballbane,

Snappe ball         Søke kroppskontakt gjenom lek 

og moro

Oppmuntre til å takle og låse. Vinne og snappe 

ball. Samhandling 2 og 2. Blokke skud. 

Sone. Blokke. Økt fokus på duellspill og 

posisjonering. Balanse og skråstilt posisjon mot 

skuddarm.

Økte krav på innsats og duellstyrke. Dyrke spisskompetanse. Duellstyrken og forsvarsfinter

Målvaktsteknikk

Forflytning Armstilling         NB: Ingen faste 

målvakter

Se på ballen.

Diagonale skyv.

Balanse og utgangsposisjon. 

Plassering.                  Generell kastteknikk

Sliding skal trenes. Stående, tett posisjon på kant.                  

Igangsettingstekikk.  Lære kneopptrekk 

teknikken. Stretching            Mv-spesifik 

koordinasjon.      

Taktisk førståelse, høy eller lav arm på skytteren? 

Kroppspråk på skytteren?God på valg av korte el 

lange pasninger. Spenst og styrke.

Kompleksøvelser. Vedlikeholde personlig stil 

med flere utfallsvarianter. Hurtighet i 

forflytning, beveglighet og stabilitet

Legge mykje vekt på fysisk-teknisk trening, 

større fart, kraft presisjon i allerede innlærte 

teknikker

TAKTISK TRENING

Angrepstaktikk
Ingen taktik Ha fart på ballen Lære å komme i rom alternativ skape rom med 

finte. Rullespill 3-2, 3-3, 4-3, 5-4.

Kryssningsspill, plassskiften for å komme til 

skud, ut-, eller innspill.

Større fokus på grunnspill og oppstarter. LS skal 

ha en aktiv rolle i alt spill.

Kollektivt spill i tråd med A-laget sitt konsept. 

Bruke tid på å terpe spillet i alle dess faser.

Ett tydelig konsept med trekk og alternativer mot 

alt som kan komme.

Forsvarstaktikk

Støte mot ballførere. Ikke uppmuntre et passiv 6-

0 (3-0)

Ballfokus          Snappe baller Spille 5-1 med fokus på ball. Stimulere insats og 

kroppskontakt.

Utgrupperte forsvarsvarianter 5-1, 3-2-1. 6-0 

mellom 7-10 meter.

Ha 2 grunnforsvar 5-1 og 6-0. Vurdere høyde og 

taktikk i forhold til motstandere.

Godt skolert i 5-1 og 6-0. kyniske i forhold til 

motastand og taktikk.

Vinn…

Kontra/ankomst

Løp og bevegelse med ball. Løp 2 og 2 med ball. Trene på korte pasninger i fart 2 og 2 og 3 og 3. 

Øvelser med og uten forsvarsspillere. 

Trene på posisjon før, under og etter pasning. 

Større fokus på høy fart og trykk i ankomst. 

Trene mye på kontra/ankomst 3 og 3.

Større fokus på bredde i kontra/ankomst for 

rullespill,  trykk og enkle kryssbevegelser. Trene 

målvakter på igangsetting, både kort og lang. 

På pasning nr. 2 blant utespillerne skal man være 

i posisjon til å gå på mål. Bevisst på kollektive 

alternativer. Stort fokus på MVs igangsetting. 

Råskap i 1. og 2. fase av kontra/ankomst. 

Trykk og råskap. Flere altternativer i ankomsten. 

Lik filosofi i ankomst/kontra som A-laget. 

Vinn…

Posisjonsrelatert Ingen spesielle posisjoner Spille i flere posisjoner. Tilpasse teknikkene noe i 

forhold til posisjon

Starte samarbeid to og to både i forsvar og 

angrep. 

Oppmuntre til utspill til KS. 

Kantspill. Samarbeid Ks - Bs, Bs - Bs.

Beherske to posisjoner både i forsvar og angrep.

Begynne å spesialisere seg mot en posisjon. Dyrke spesialkompetanse i en posisjon. Vinn… 

FYSISK TRENING

Koordinative 

ferdigheter og 

beveglighet

Øye-hånd og øye-fot (ballkoordinasjon) 

Variasjon i forflytning. 

Utholdenhet

Styrke

Styrketrening gjennom lek Dynamiske øvelser for de 

store muskelgruppene

Styrke med egen kropp Underekstremitet, 

utfallteknikker.    Starte fokus på løfteteknikk 

Øvelser som forbereder utøverne på 

styrketrening med ytre motstand. 

Muskeloppbyggings-trening. Gradvis 

introfuksjon av klassiske styrketreningsøvinger. 

Fokus på innlæring av teknikk!

Mer fokus på ytre motstand og utfordre evnen til 

å generere stor kraft. Periodisere treningen.

Hurtighet  Håndballspesifikk hurtighetstrening med og uten ball

Skadeforebyggende

ANNET

KOSTHOLD OG 

ERNÆRING

Vaner med å spise sundt

I alderen 7-12 er muligheten til å utvikle hurtighet størst. Reaksjonsevne og retningsendringer gjennom lek med og uten ball. Trening av hurtighet gjennom styrketrening i tillegg til komplekse bevegelsesaktsjoner.

Øvelser før hver trening for knær, ankler, skuldre og rygg. Jobbe mye med stabilisering og balasnse.

Lære om hva som er lurt å spise og drikke i forbindelse med trening og kamper Rutiner for kosthold før, under og etter konkurranse, trening Lære om hvordan tilberede mat som gir rett næring til ulik type trening og konkkuranser. Dypere 

kunnskap

Sotra SK Håndball - Utviklingstrapp

Rekrutteringsperiode Talentutviklingsperiode

                                                           Lekebasert trening med ball                Utvikle og sikre barna 

håndballinteresse  

Tilpasse koordinasjonen til alle forhold/nivå på motstand. 

Lekbasert intervalltrening med ball og høy intensitet.

Øke muskelmasse og maksimal styrke. Trening som for voksne

Balanseøvelser. Går bra stor variasjon til læring av ferdigheter med presisjon - hele kroppen, og alle 

teknikker i håndball

Oppmerksomheita på koordinasjonstreninga flyttast over til finsliping og automatisering av 

bevegelsane, utvikling av ein individuell teknisk stil

Håndballbasert intervalltrening med ball. Kontraløp 3-2, 4-3, 2-2, 3-3, etc. Systematisk utholdenhetstrening, lange og korte intervaller, spesifisitetsprinsippet, periodisert


