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Innledning 
 

Sportsplanen er en orientering om klubbens visjoner, verdier og mål. 
 
Sportsplanen viser hvordan Søreide IL sin håndballgruppe er organisert, og hvilke retningslinjer som ligger til 
grunn for alle i håndballgruppen. 
 
Denne sportsplanen bør revideres hvert år. Innspill kan sendes til leder for håndballgruppen: 
handball@soreideil.no 

1. Visjon: Vi bryr oss 
 

Klubbens visjon er å bry seg. Som leder eller spiller i Søreide IL må du derfor være glad i mennesker, 

engasjert i barns utvikling og opptatt av samfunnsutviklingen i Søreide-området. 

 

2. Oppdraget vårt  
 

Søreide ILs oppdrag er å arbeide for at flest mulig barn og voksne på Søreide får sunne opplevelser i sitt 

nærmiljø, slik at flest mulig fortsetter med idrett lengst mulig. For håndballgruppen gjelder det å legge til 

rette for et godt og spennende håndballmiljø samtidig som det bør legges til rette for å kunne drive med 

flere idretter i Søreide IL. 

 

3. Våre grunnverdier 
 
Søreide IL sine grunnverdier: Trygghet, mot, raushet, samhold 
 

Søreide IL er fundamentert i samme grunnverdier som Norges Håndballforbund: Begeistring, innsatsvilje, 
respekt og fair play.  
 
Fair Play-konseptet står veldig sentralt, og skal alltid respekteres og følges. Fair Play handler om hvordan vi 
oppfører oss mot hverandre – både på og utenfor banen. 
 
Barnehåndballen i Norge jobber også under følgende motto: alle, sosialt og trygt. 
 
 

4. Målsetting  
 

Målsettingene for Søreide IL Håndball: 

   

mailto:handball@soreideil.no
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• Klubbfølelse, tilhørighet: Skape en klubbfølelse der spillerne og trenerne er stolte av Søreide IL, og at 

de handler som gode representanter for idrettslaget både på og utenfor idrettsarenaen. 

Håndballgruppen bør fremstå som en helhetlig gruppe som jobber sammen på tvers av 

alderstrinnene. Felles deltakelse på cuper samt interne arrangement for hele håndballgruppen. 

 

• Spillerutvikling: Gi spillerne gjennomtenkt trening med høy kvalitet. Skape forutsetninger for at man 

kan utvikle seg best mulig på det nivå man befinner seg. 

 

• Trenerutvikling: Legge til rette for at ledere får god opplæring og gi dem inspirasjon til å ta seg av 

barn og ungdom som vil delta i idrettslaget. Gjennom dyktige ledere få så mange barn og ungdom til 

å delta så lenge som mulig. 

 

• Antall lag: Målsetting er å stille lag i alle aldersbestemte klasser. 

5. Treneren i Søreide IL 
 

• Gjøre seg kjent med sportsplanen, og utøve sin trenergjerning i henhold til denne. 

• Ha ansvar for å lage treningsplaner for laget sitt. 

• Sørge for at den enkelte spiller får utfordringer som står i forhold til ferdigheter og motivasjon. 

• Trener har hovedansvar for lagets sportslige utvikling. 

• Trener har ansvar for laglederfunksjonen under kamp. 

• Bidra til at det er god stemning mellom lagene under kamp. 

• Arbeide målbevisst for at det skapes god sosial samhørighet i laget, mellom andre lag i klubben og 

mellom laget og andre klubber. 

• Er ansvarlig for å holde seg faglig oppdatert, eksempelvis følge kurs i regi av NHF. 

• Bruk av rusmidler når man representerer Søreide IL eller bruker Idrettslagets tøy/logo er ikke 

akseptabelt. 

 

Trenerutvikling 

Søreide IL vil ha kompetente og dyktige trenere og ledere. Klubben skal derfor gi klubbens trenere tilbud om 
trenerutdanning. Søreide IL ønsker å jevnlig gjennomføre kompetansehevende tiltak som trenersamlinger, 
seminarer, o.l. Oppfordre unge spillere i klubben til å engasjere seg som trenere på yngre lag.  

 

Sports- og trenerkooridnator 

Håndballgruppen ønsker å ha en egen sports- og trenerkooridnator. Denne rollen skal jobbe tett inn mot 
lagene i klubben og veilede trenerteamene. Det er ikke et krav om at hvert lag skal benytte 
trenerkooridnator, det bør være til hjelp og glede for dem som ønsker det. Dette er en ny rolle som testes ut 
sesongen 2020/2021. 
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6. Trening 

Retningslinjer for gjennomføring av trening 

 

• Kom hurtig i gang.  

• Sørge for at antall trenere står i forhold til antall spillere. 

• Still forberedt med en konkret plan for gjennomføringen. 

• Innlede øvelsen med å vise helheten av hva du som trener ønsker å oppnå med økten/øvelsen. 

• Del gjerne helheten opp i mindre deløvelser.  

• «Plass – riss – flyt»  

o Plass- plasser spiller på riktig sted for øvelsen 

o Riss- skisser kast- og løpsbane 

o Flyt- få øvelsen til å fungere uten kø og dødpunkter. 

•  «Rette- terpe -skjerpe» 

o Rette- gi spillerne veiledning og konkrete tilbakemeldinger og instruksjoner. 

o Terpe- tålmodighet til å gjøre mange gode repetisjoner. 

o Skjerpe- nye utfordringer i øvelsene etter hvert som ferdighetsnivået øker. 

 

Tekniske momenter  

Scoringsmuligheter skapes gjennom å kombinere finter, sperrer, og skuddvarianter i samhandling med 
lagkameratene. Opprullingsspill er basis i håndballen der den enkelte spiller finter og skyter eller spiller 
ballen videre til medspiller som skal komme i fart og gjøre tilsvarende vurdering. Finter og skudd er derfor en 
viktig del av treningsarbeidet. 

 

Tekniske momenter alle skal lære på barnetrinnet og videreføre på ungdomstrinnet: 

 

FINTER 

6-8 årsalderen: Innlæring starter med rytmebevegelser og fintebevegelser. 

9-12 årsalderen: Fintebevegelsene automatiseres og utvikles. Spillerne får nye utfordringer i form av mer 

kompliserte fintebevegelser. 

12 -13 årsalderen: Spillerne skal ha god kjennskap til de ulike fintene og ha forståelse for hvordan fintene 
kan brukes for å skape egne scoringsmuligheter eller for å gi medspillere scoringsmuligheter.  

 

Eksempler på finter som alle skal ha øvd på: 

• Tobeinsfinte i skuddarmretning. 
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• Tobeinsfinte fra skuddarmretning 

• Tobeinsfinte hvor beina krysses 

• Tobeinsfinte med landing på to bein, deretter løftes den ene foten og settes ned ut til siden med 
påfølgende retningsendring 

• Tobeinsfinte med piruett i begge retninger 

• Tobeinsfinte med korte og lange skyv ut til siden for å kunne bevege seg sidelengs for å finne en luke 
i forsvaret, gjerne i kombinasjon med sperre. Ekstra fart og kraft kan skapes ved å senke 
tyngdepunktet og dykke ned med overkroppen. Det samme kan oppnås ved å bevege armen over 
motstander eller strekke armen ut i fartsretning.  

• Ettbeinsfinte med skyv kort eller langt ut til siden 

• Ettbeinsfinte med korte eller lange steg i fartsretning 

• Ettbeinsfinte med retningsendring 

• Pasningsfinte 

• Skuddfinte 
 

SKUDD 

6- 8 årsalderen: Naturlig å lære hoppskudd og grunnskudd. Dette er teknikker som skytes med foretrukket 

skuddarm og motsatt fot som stamfot. 

9-12 årsalderen: Skuddteknikkene automatiseres og det øves også på mer kompliserte skuddvarianter som 

stegskudd og underarmsskudd. Dette medfører at spillerne lærer teknikker med både høyre og venstre fot 

som stamfot, eller satsfot. 

12 -13 årsalderen: Spillerne skal ha god kjennskap til de ulike skuddteknikkene.  

Eksempler på skuddteknikker som alle skal ha øvd på: 

• Hoppskudd 

• Grunnskudd 

• Stegskudd 

• Underarmsskudd 

• Piskekast 

• Sirkelkast 

• Støtkast 

• Lobb og andre tekniske varianter 

• Skuddpådrag 
 

Differensiering  

Det vil ofte være fornuftig å la spillere som er på samme nivå gjøre øvelser sammen. Dette for å gi spillerne 

riktige utfordringer i forhold til sitt ferdighetsnivå. 
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Hospitering 

Hospitering er et tilbud til de beste og mest ambisiøse spillerne. Det er sportslig utvalg som avgjør hvilke 

spillere som skal få dette tilbudet. Enhver avtale om hospitering skal først avklares med spillers foresatte og 

spiller selv.  

Hospitering går ut på at spilleren i en definert periode får delta på en eller flere treninger og eventuelt 

kamper for et lag i årsklassen over. I spesielle tilfeller kan det også være aktuelt å hospitere opp 2 årsklasser. 

Dette er iht. til Søreide IL håndball sin målsetting om å ta vare på flest mulig lengst mulig, det bør også legges 

til rette for de med spesielt høye ferdigheter for sin aldersklasse. 

Hospitering bør alltid være et tilbud i tillegg til trening i egen gruppe. Det er viktig at hospiteringen ikke gir 

spilleren så stor treningsbelastning at det er fare for belastningsskader. Trenerne på de ulike lagene må 

samarbeide slik at dette ikke skjer. 

7. Kamper  
 

I barnehåndballen  

• Alle spillerne skal som et utgangspunkt spille like mye.  

• Spillerne skal få prøve seg i alle posisjoner på banen. 

• Barnehåndball skal være lekbetont. 

• Mindre fokus på ferdighetsnivå, mer fokus på å ha det gøy. Vær oppmuntrende. 

• Vise godt samarbeid med motstander og dommer – tap og vinn med same sinn. 

• VI skal følgje NHF´s retningslinjer for barnehåndball 
 

I ungdomshåndballen 

• Spillere som møter til kamp skal få spille minst 50% av kampens spilletid. 

• Alle spillere i Søreide håndball skal ha tilhørighet på et lag hvor de får spille på relevant spilleplass. 

8. Dommerutvikling 
 

Søreide IL vil oppfordre og støtte alle som ønsker å bli dommere (herunder kurs, utstyr, trening og lignende).  

Dette krever følgende tiltak: 

• Respekt for dommergjerningen i tråd med Fair Play på alle nivå og fra alle tilknyttet Søreide IL. 

• Arbeide for å skape et miljø for dommere, med jevnlige samlinger for klubbens dommere.  

• Oppfordre spillere, trenere, foreldre og andre til å ta dommerkurs.  

• Tilby rekruttdommerkurs til personer som ønsker å satse på dommerrollen.  
 

De som ønsker å ta dommerkurs kan ta kontakt med klubben på kretskontakt.handball@soreideil.no 

mailto:kretskontakt.handball@soreideil.no

