Sportsplan
Skrim Håndball, bredde skal være et moderne, utfordrende og spennende tilbud til
utøvere, trenere, ledere, dommere og tillitsvalgte på alle nivå. Klubben skal gi et bredt,
positivt og inkluderende aktivitetstilbud i nærmiljøet til barn og ungdom fra 6 år og opp
til seniornivå.
Vårt motto; "FLEST MULIG - LENGST MULIG, med håndball i fokus" skal gjelde
både spillere, frivillige, trenere og alle typer foresatte vi i dag vil finne i et sammensatt
samfunn.
Vi vil som en lokal klubb være det naturlige valget for alle typer mennesker, i alle aldre
og med alle typer kulturell bakgrunn.
Å komme til Skrim Håndball Bredde skal føles som å ”komme hjem” og dette gjøres
ved å ha noen enkle kjøreregler som sikrer oss fornøyde spillere, entusiastiske foreldre,
motiverte trenere og dommere, samt frivillig engasjerte som alle kun ønsker å forvalte
våre fremtidige spillere på best mulig måte.
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SPORTSLIG PLAN
Sportslig plan skal være et verktøy for å:


 Skape et strukturert tilbud som gir gradvis progresjon i aktivitetsnivå og ferdighetsutvikling.
Legge rammer for aktiviteten på trening og i kamper. Den detaljerte utformingen av treningsøkter
og kampledelse er opp til den enkelte trener/lagleder.
 Gjøre tilbudet mer likt fra år til år, uavhengig av hvem som utgjør
trenere og støtteapparatet rundt det enkelte laget.

1. Sportslig målsetting
Resultatmål:
Skrim Håndball Bredde skal være blant de ledende håndballklubbene i regionen. Klubben skal søke å
kvalifisere seg til landsdekkende serier i aldersbestemte klasser, samt delta i turneringer med de beste
lagene i landet, når dette ses som naturlig og noe positivt å strekke seg etter. Dette gjelder både ordinær
håndball og beach-håndball.
Spillemessig:
Klubben skal stå for et spill med fair play og en underholdende håndball med rom for ”det lille ekstra” fra
enkeltspillere. Utvikling av enkeltspilleres ferdigheter prioriteres på aldersbestemte lag. Spillerne skal
stimuleres til å ta ansvar for egen læring og utvikling. Antall lag og nivå per alderstrinn er opp til trenere og
lagledere å avgjøre. Sportslig utvalg bistår gjerne med råd.
Skadeforebygging:
Klubben har en målsetting om null skade på utøvere - dvs. skader som medfører trenings- eller
kampfravær. Dette skal gjøres ved forebyggende trening og tilpasning av trenings- og kampbelastningen
allerede fra minilag. Skadeforebyggende trening er prestasjonsfremmende!
Lokalt forankret:
Bidra til at lokale spillere får muligheten til å utvikle seg og bli gode i egen klubb.
Utvikle spillere som kan hevde seg på nasjonalt nivå og sikre vårt elitelag en lokal forankring og god
rekruttering.
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2. Generelle retningslinjer
Lag og spillere:
Lagsammensetningen til og med J/G14 år skal ikke gjøres etter sportslige kriterier, men fokusere på likhet,
tilhørighet, lagbygging og motivasjon.
Skrim Håndball Bredde har som mål; "FLEST MULIG - LENGST MULIG, med håndball i fokus", og
vil søke å oppnå dette ved å bevisst IKKE toppe aldersbestemte lag før etter fylte 14 år. Se mer i kapittel 5.
For å beholde flest mulig lengst mulig, er det viktig at det også fokuseres på utvikling og mestring for den
enkelte på det nivået spilleren er innenfor rammen over.
Alle som blir tatt ut til ordinære kamper skal benyttes og ikke sitte på benken gjennom en hel kamp.
I kamper der lag enten leder eller ligger under med så mange mål at resultatet er ”gitt”, skal spillere med
generelt lite spilletid prioriteres, uansett alderstrinn!
Ingen spillere skal tilhøre mer enn én treningsgruppe, og da i den treningsgruppen de aldersmessig hører
hjemme. Behov / innspill ang. dette skal komme fra trener. Godkjenning kan kun gis av sportslig leder der
dette ses hensiktsmessig for videreutvikling av enkeltspillere.
Dersom et lag av ulike grunner har for få spillere, skal dette laget få låne av det alderstrinnet som ligger
under. Trener på det forespurte lag avgjør hvilke spillere som skal lånes ut. Dersom behovet strekker seg
over en viss periode, bør det foregå en rullering dersom dette er hensiktsmessig ut fra en
ferdighetsvurdering.
Hospitering:
Spillere som er klare for å prøve seg på høyere alderstrinn, skal gis anledning til dette både i trening og
kamp. Dette skal i forkant avklares med spillernes trener 1 i samarbeid med trener 1 for hospiterende lag.
Det er trener 1 på hospiterende lag som ut ifra en helhetsvurdering skal konkludere med om hospitering er
hensiktsmessig for den enkelte utøver. Ved uenighet avklares dette med sportslig leder.
Trening og kampaktivitet:
Ved oppstart av sesongen skal det fra og med J/G14 avholdes et spillermøte der laget legger den sportslige
målsettingen for sesongen i tilknytning til seriespill og turneringer, med utgangspunkt i vedlegget til
sportslig plan. Foreldrekontakt/lagleder og trener 1 er ansvarlig for dette.
Framferd:
Klubbens spillere, trenere og ledere skal representere klubben positivt overfor dommere, motstandere,
arrangører og publikum. Fair Play reglementet til Norges Håndballforbund skal gjøres kjent for spillere, trenere,
lagledere og foresatte.
Utfrysing/mobbing skal ikke forekomme i forbindelse med aktiviteter i regi av Skrim Håndball Bredde.
Tilpassede lag og aktivitet:
Dersom det er tilstrekkelig interesse, så skal det vurderes å etablere et håndballtilbud for barn og unge med
psykisk utviklingshemming, et såkalt PU-lag.
Skrim deltar også i et samarbeidsprosjekt med integrasjonsseksjonen i Kongsberg kommune for at flere av nye
landsmenn skal få komme i aktivitet ved å spille håndball.
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3. Støttefunksjoner
Trenere:
Trener 1 (og evt. Trener 2) skal utføre sine oppgaver iht. inngått kontrakt.
Alle trenere tilknyttet klubben skal være villige til å ta hensiktsmessig utdanning i regi av Norges
Håndballforbund. Dette behovet vurderes ut fra en nivåvurdering på de forskjellige lagene og de årstrinn
man er engasjert i som trener. Alle håndballtrenere i Skrim skal minimum ta «Barnelederkurs» i regi av
Norges Håndballforbund i løpet av første året som trener. Trenerne skal også få jevnlig innføring i
skadeforebyggende/prestasjonsfremmende trening. Neste nivå i trenerutdanningen er Trener 1 kurs. Skrim
ønsker at alle trenere har tatt dette kurset før de trener J/G12 eller høyere.
Fram til J/G12 kan både Trener 1 og Trener 2 være forelder til spiller i gruppa. Fra og med J/G13 så skal
Trener 1 i prinsippet ikke være forelder, mens Trener 2 kan være det. Det kan gis unntak fra dette systemet
ved spesielle situasjoner. Dette skal da være et initiativ fra Sportslig Utvalg og involvere både spillegruppe
og trenergruppa.
Oppmann/lagleder:
Velges på foreldremøte i forkant av ny sesong.
Informasjon:
Spillermøter på lagene som omhandler sportslige og sosiale forhold i gruppa skal annonseres i god tid på
forhånd. Det skal holdes minimum 2 foreldremøter i året for aldersklassene 5 – 16 år.
Fra fylte 13 år skal det for hvert lag gjennomføres spillerutviklingssamtaler. Disse skal gjennomføres av
trener 1 sammen med lagleder og skal ikke under noen omstendigheter skje kun mellom trener og
enkeltspiller.
Spillerutvalg:
Alle lag fra J/G14 og oppover skal ha et spillerutvalg bestående av 2 spillere som er valgt av spillerne selv
etter skriftlig avstemning. Spillerutvalget kan ta opp saker som går på det sportslige og sosiale i
spillergruppa. Spillerutvalget kan ta opp saker med trener, foreldrekontakt eller sportslig leder.
Trenermentor:
I Skrim skal det være en Trenermentor, engasjert av Sportslig Utvalg, som er en faglig ressurs for alle
trenerne.
Dommerutvikling:
Skrim har som mål å alltid å ha egne dommere og oppfylle sine dommerkvoter. Dommerveileder i
Sportslig utvalg skal arrangere Barnekamplederkurs fra J/G14. Den vil også tett følge opp de som ønsker å
fortsette dommerutdannelsen for å dømme i eldre årsklasser.
Sportslig utvalg: (Se detaljer i kapittel 5)
Sportslig utvalg skal ivareta alle spilleres rettigheter, samt påse at gjeldende regelverk blir fulgt og ivareta
klubbens sportslige ambisjoner på en helhetlig måte. Herunder ligger også et generelt ansvar for utdanning
av trenere og dommere.
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4. Oversikt over utviklingsmål og innhold for de enkelte alderstrinn
Tabellen under viser overordnede mål og anbefalt treningsmengde for de ulike alderstrinnene.
NB.
Treningsmengde i
hall må tilpasses
tilgang på halltid.
Årsklasse
5 - 7 år

8– 10 år

11 - 12 år

13 – 14 år

15 - 16 år
16 - 18 år

Aktivitet

Grunnleggende bevegelsestrening og grunnleggende innføring
i håndballspillet.
Lekbetont trening som gir generell utholdenhet, styrke og
smidighet.
Lekbetont småspill som skal styrke samspill og samhandling.
Flest mulig øvelser skal inneholde bruk av ball i en eller annen
sammenheng!
Grunnleggende bevegelsestrening. Ballbehandling, ball-lek og
småspill for bedring av ball-teknikk, spesielt kast og mottak.
Lekbetont trening som gir generell utholdenhet, styrke og
smidighet. Småspill som skal styrke samspill og samhandling.
Videreføring av ballbehandling for å øke tekniske ferdigheter,
finter og skudd. Introdusere spillsituasjoner som inneholder
valgmuligheter for enkeltspillere.
Lekbetont trening som gir generell utholdenhet, styrke og
smidighet. Småspill som skal styrke samspill og samhandling.
Fortsatt stor vekt på ball-teknisk trening - finter og skudd.
Økende innslag av spillsituasjoner for å utvikle spilleforståelse
- treffe riktige valg i gitte situasjoner.
Skadeforebyggende/prestasjonsfremmende trening gis mer og
mer prioritet.
Grunnleggende fysisk ressurstrening gis økt vekt.
Introdusere mental trening “ Best når det gjelder
”Automatisering av teknikk.
Fortsatt stor vekt på ball-teknisk trening. Utvikling av skuddog finterepertoar.
Samspill - spilleopplegg med valgsituasjoner.
Utvikling av spisskompetanse i de ulike spilleposisjonene. Økt
grad av egentrening. Ressurstrening/skadeforebygging gis høy
prioritet.

Mengde

1 x 45 min. Hall

1 x 60 min. Hall

2 x 60 min Hall
Ferdig oppvarmet til hall-økt.

2 x 60min Hall + 1 x 45 min
ressurstrening/egentrening (Se
kapittel 5).
Ferdig oppvarmet til hall-økt.
Spillere innføres i bruk av
treningslogg for å holde kontroll
over mengdetrening og fare for
overbelastning.
3 x 60 min Hall + 1 x 60min.
ressurs/egentrening (Se kapittel 5).
Ferdig oppvarmet til hall-økt
3x60 min Hall +. 2 x 90 min.
ressurs/egentrening (Se kapittel 5).
Ferdig oppvarmet til hall-økt

For inspirasjon til relevante øvelser i ulike aldersgrupper, henvises det til:



https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/utvikling/ht/
http://www.dragoerhb.dk/

Gode sider for skadeforebyggende (prestasjonsfremmende) trening finnes på:


http://skadefri.no/idretter/handball/
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5. Konkretisering av enkeltområder/tematikk
Spissing av lag
Etter fylte 14 år vil det fort presse seg frem at mange alderstrinn går ned fra to eller flere til kun ett lag i
regionserien. Dette vil føre til at enkelte utøvere vil måtte stå over enkelte kamper gjennom sesongen.
Lagenes kriterier for disse uttakene er:
*
Oppmøte
*
Innsats og tilstedeværelse
*
Basisferdigheter
*
Tekniske ferdigheter
*
Sosiale ferdigheter
Husk at det viser seg i all forskning at det ytterst sjelden er ”lagets storscorer” som er gruppas motivator
og miljøskaper og den som drar laget videre både i medgang og ikke minst motgang! Det er mange
måter å være ”best” på utover det å score mål, og disse ”sosiale” funksjonene er viktige spesielt for
ungdommer som skal begynne å forholde seg til prestasjonspress, mental innstilling/styrke og det å takle
både motgang og skuffelser.
Ressurs/egentrening er tenkt som ikke organisert trening utenfor ballhall. Det kan være seg individuelle
treningsopplegg utarbeidet av trener 1, og/eller felles organisert
styrke/skadeforebyggende/prestasjonsfremmende trening enten utendørs eller i mindre
haller/treningssentra.
Sportslig Utvalg
Vi vil etterstrebe å ha et Sportslig Utvalg med klare definerte ansvarsområder slik at all kommunikasjon
både for trenere, dommere, spillere og foresatte skal være enkel og forutsigbar å forholde seg til.
Sportslig Utvalg skal bestå av følgende roller:










Sportslig leder
Koordinator Yngre lag (opp til og med 12 år)
Koordinator Eldre lag (fra og med 13 år og opp til senior)
Dommerkontakt/dommerutvikler
Omberammingsansvarlig seriespill, sørnorgecup, aktivitetsturneringer og minihåndball med
kontakt mot andre brukere av hallene, region og kommune
Utstyrsansvarlig for trening, skadeforebyggende/prestasjonsfremmende og trening/kamptøy
Trenerkontakter og/eller Trenermentor (herunder ansvar for, utdanning, trenersamlinger og evt.
trenerkontrakter)
Medlem fra Skrim Kongsberg (Observasjons-status)
2 medlemmer/spillerepresentanter fra lagene (Ungdomsrepresentanter)
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