
Hovedområder for Senior (2. div)

• Storhamar håndball skal ha seniorlag i 2. divisjon på både herre- og damesiden. 
• Videreutvikle forståelse for systematisk trening og individuelt målsettingsarbeid. 
• Utøverne skal i stor grad ha ansvar for eget målsettingsarbeid - «jeg har ansvar for egen utvikling». 
• Oppfordre utøvere til å ta trenerkurs! 

Foreldresamarbeid (ja, det må vi også ha på seniornivå ☺  )
• Det skal gjennomføres 2 foreldremøter per sesong, ved oppstart høst og midtveis i sesong (etter 

årsskiftet). Klubb deltar med representant på 1. møte. 
• Det skal jobbes aktivt for å engasjere foreldrene både i dugnadsarbeid og i verv som hjelper laget i 

den daglige driften. 
• ”Foreldrevett” skal fremvises gjennom gode holdninger og positivitet mot eget lag, motstander, 

dommere og frivillige! 

Gjennomføring av trening 
4 økter pr. uke, hvor det skal være 30 minutter med skadeforebyggende/klargjørende trening i 
forkant av minimum 2 treninger. 
 

Teknisk trening 

• Hovedfokuset her ligger på postisjonsspesifikke tekniske ferdigheter. 

Taktisk trening

• Småspill i overtall, undertall og like tall er en stor del av treningen. 2:1, 2:2, 3:2, 3:3, 4:3, 

osv. Fokus på å angripe rom, troverdighet og skape forståelse for hvilke valg som er viktige og 
hvorfor.  

• Utøverne jobber i egne posisjoner og trenger alternativer for å vinne duell med sin motspiller. 
• I større grad så øves det på spillesystemer og utvikling av spillbøker for lag/klubb. F. eks 

konkrete spill for over- og undertall. 

• Forsvarsspill - stjele pasninger, stjele stuss, fremprovosere feil, styre angripere dit man 
ønsker, og introduseres for samarbeid med målvakt.  

• Fokus på hvordan man opptrer i dueller 1:1, 2:2 med linjespiller og 2:2 i f. eks krysningsspill. 
• Jobbe spesifikt med formasjoner både nedgruppert og utgruppert. 

Teknikk Ind. Taktikk Fysisk trening Fullt spill
Div/Lek



Fysisk trening

• Utøverne jobbe med prestasjonsutviklende og idrettsspesifikk basistrening. 
• Skadeforebyggende trening (skadefri.no) 
• Styrketrening med egen kropp og lett —> maksimal ekstern belastning - individualisering med 

utgangspunkt i posisjon. 
• Spesifikk trening av spenst og hurtighet(COD og agility) bør være en del av treningen.  

Div/Lek

• Gjøre alternativ aktivitet i oppvarming, avslutning av øktene.  
• Fysisk trening kan fint gjøres lekbasert.  

Fullt spill

• Vil være en større del av treningen, da det er et konkret resultatmål i 2. divisjon.  
• Hoveddelen bør være småspill, slik at man har et høyere antall repetisjoner hos den enkelte 

utøver, men det vil være naturlig med en del øving 6:6 i kampforberedelse. 

Det er viktig at man bruker tid på ulike temaer, og også her jobber etter «spiralprinsippet» hvor 
man til stadighet vender tilbake på de samme elementene i treningsarbeidet.  
Det må stilles klare krav til utøverens eget ansvar for individuell utvikling. Trenerteamet legger 
til rette for utvikling, men utøverne må gå opp veien selv.  
Fremhev og forsterk betydningen av at alle øver så mye som mulig på det man vil bli bedre 
på! Det at man ikke prøver er den største trusselen mot mestring og utvikling. 

Trening utenfor sesong

Det skal gjennomføres felles fysisk trening 3 økter per uke i tillegg til håndballtrening. Det er 
her en forventning om at man prioriterer denne treningen, hvis man ønsker å være en del av 
dette miljøet.  
Fokus på fysiske økter: Basisegenskaper som styrke, hurtighet, spenst og utholdenhet, 
koordinasjon. 
I denne alderen er det for mange en stor overgang fra aldersbestemt til senior. 
Konkurransenivået er høyere og belastningen øker. Den fysiske treningen er ekstremt viktig, 
både for prestasjonsutvikling og som skadeforebyggende aktivitet. 

Gjennomføring av konkurranse

• Trenerteamet styrer uttak ut ifra egne kriterier. 
• Her prioriteres de beste utøverne, og man kvalifiserer seg for kamptroppen fra uke til uke.  
• Storhamar håndball ønsker at også de som er ivrige, trener hardt, har utvikling og viser gode 

holdninger, skal få delta i 2. divisjon. Dette betyr at utøvere som fremdeles mangler noe på 
ferdighetsnivå, allikevel kan få muligheten gjennom hardt arbeid over tid.  

• Trenere i Storhamar skal vise holdninger overfor dommere som er eksemplariske 
• Trenere skal oppmuntre, jobbe med fremovermeldinger, heller enn å fokusere på kritiske 

tilbakemeldinger. 

http://skadefri.no

