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Formål med Gimletrolls aktiviteter 
IK Gimletroll er en fleridretts breddeklubb med målsetning om å bidra med positive 

oppvekstvilkår for barn og ungdom, både sportslig og sosialt i klubbens nedslagsfelt.  

 

Klubbens aktiviteter starter med idrettsskole for 1. klassingene. Så har klubben lag i fotball 

fra 7 år og frem til seniornivå, samt lag i håndball i aldersgruppen 7 år og oppover år. 

Klubben ønsker å tilrettelegge for at spillere kan drive med begge idretter. Klubben forsøker 

å tilrettelegge treningstider slik at aktivitetene ikke kolliderer, og det forventes at trenere 

legger til rette for at spillere som ønsker å delta for fullt i begge idretter får anledning til dette.  

I håndballsesongen skal håndball aktivitetene prioriteres, og vice verca i fotballsesongen. 

Dette betyr at trenere i de forskjellige idrettene ikke har mulighet til å melde laget på en 

turnering o.l. uten at det avklares med det laget som er i sesong. 

 

Målsetting 

”IK Gimletroll skal utøve håndballaktiviteter på høyt faglig nivå og gi utøverne de beste 

individuelle og lagmessige ferdigheter, men hovedvekt på lek, personlig vekst og økt 

selvtillit”. 

 

Innledning 

Håndballgruppa har ansvar for å gi et sportslig og sosialt treningstilbud tilpasset de enkelte 

spillere i aldersklassene 7 år og oppover. Dette kan bare oppnås gjennom utarbeiding av 

rammer for treningstilbud, kompetente trenere og oppmenn, og et nært samarbeid med 

spillernes foresatte. Hovedvekt er lagt på den sportslige siden, samtidig som det sosiale 

miljøet innen og rundt de enkelte lag har meget stor betydning, både for trivsel og 

utviklingstempo for enkeltspillere og for laget. Formålet med rammeplanen er å sikre 

spillerne et trygt og utfordrende treningsmiljø. Med utfordrende mener vi her et miljø som gir 

utviklingsmuligheter for alle spillere ut fra de forutsetninger den enkelte har. Et annet mål er å 

gi trenere/oppmenn en innsikt i retningslinjer for arbeid med yngre lag, og sikre spillerne en 

kontinuitet i treningsarbeidet ved trener/oppmannsskifte. 

 

Hovedmål 

Målsetting for Håndballgruppa er å gi et positivt aktivitetstilbud i nærmiljøet på Gimlekollen. 

Gjennom trening, kamper og samvær på og utenfor banen skal utøverne utvikle individuelle 

ferdigheter og samspill, sportslig og sosialt. Prestasjonsjag skal ikke prege aktiviteten i 



avdelingen, alle skal gis muligheter for utvikling ut fra sine forutsetninger. Instruksjon skal 

preges av høy faglig standard og være lystbetont sett fra spillernes side. 

Håndballgruppa omfatter aldersgruppen fra 7 til og med 16 år samt seniorlag dame. Kravet til 

sportslig standard øker naturlig nok med alderen, men lagsammensetningen t.o.m. 12 år skal 

ikke skje etter sportslige kriterier - mulighetene skal være like for alle. 

Ved hospitering mellom lagene er det treneren for laget der spilleren aldersmessig hører til, 

som disponerer spilleren. Lån av spillere skal avtales i god tid mellom trenerne og det er 

hovedtreners ansvar å påse at totalbelastningen for spilleren ikke blir for stor. IK Gimletroll 

støtter og legger til rette for de som ønsker utdanning innen leder- / dommer- / trener 

funksjonene. 

 

Delmål 

• Gruppa – IK Gimletroll skal gi et moderne, lekfylt, utfordrende og spennende tilbud til 

utøvere, trenere, spillere, ledere, dommere og tillitsvalgte på alle nivå. 

• Sportslig – IK Gimletroll ønsker å gi alle våre spillere utvikling ut fra egne 

forutsetninger, ønsker og behov. Alle aktiviteter skal gjennomføres på et høyt 

håndballfaglig nivå og IK Gimletroll skal etter beste evne forsøke å være blant de 

ledende i sin serie lokalt. 

• Utøvere – IK Gimletroll skal gi den enkelte utøver de beste muligheter til å utvikle 

egne ferdigheter både sportslig og sosialt. 

• Nullskade – IK Gimletroll har en målsetting om nullskade på utøvere som medfører 

trenings- eller kampfravær. Dette betyr at en skal tilpasse 

treningsmengden/belastningen til hvert enkelt nivå. 

• Trenere – IK Gimletroll skal, gjennom systematisk opplæring og målrettet utvikling av 

trenere, ha godt motiverte, godt skolerte og fornøyde trenere med best mulig 

håndballfaglig og pedagogisk kunnskap. 

• Foreldre – IK Gimletroll skal skape et miljø for engasjerte foreldre og gi alle en 

trygghet for at deres barn/ungdom er en del av et positivt miljø som gir alle 

utviklingsmuligheter ut fra sine forutsetninger. 

• Dommere – Gjennom systematisk opplæring og målrettet utvikling skal IK Gimletroll 

ha motiverte dommere med høy håndballfaglig og pedagogisk kunnskap. 

• Ledere – IK Gimletroll skal, gjennom ryddig organisering, ryddig økonomi og synlige 

holdninger, ha gode ledere og et solid støtteapparat på det organisatoriske plan. 

 



Organisering av håndballgruppa 

Gruppa er ansvarlig for all aktivitet relatert til breddehåndball i IK Gimletroll. Håndballgruppa 

har et eget utvalg som rapporterer direkte til Hovedstyret. Utvalget skal dekke følgende 

funksjoner: Leder, nestleder, info/webansvarlig, utdanningskontakt, dommerkontakt og 

materialansvarlig. Leder av håndballutvalget har det overordnede ansvaret for all sportslig 

aktivitet i avdelingen. 

 

Generelle forutsetninger for alle lag 
 

Støtteapparat 
Støtteapparatet for det enkelte lag skal bestå av; 

• Trener 

• Oppmann 

• Foreldrekontakt 

Trener, oppmann og foreldrekontakt skal velges blant de foresatte til utøverne på hvert lag.  

Ved oppstart av nye lag i den yngste aldersklassen blir disse rekruttert ved Kickoff, som 

arrangeres hver høst.  

Nye rekrutterte trenere vil da kalles inn til samling, og får info en trenger til oppstart av 

håndballaktiviteten. 

 

Ingen lag blir påmeldt til serie- eller cup deltakelse uten at dette støtteapparatet er etablert. 

Sportslig leder får beskjed om de forskjellige rollene i støtteapparatet og en av rollene er 

også kontaktperson inn mot klubbens administrasjon. 

Ved behov vil klubben og håndballutvalget være med og rekruttere trenere for de eldste 

lagene. 

 

En oppmanns oppgave er å ha kontroll på utstyr til trening og kamp (baller, vester, medisinsk 

utstyr). Utstyr fås/ suppleres ved å kontakte sportslig leder. 

Foreldrekontaktens oppgave er å innkalle til foreldremøter, lage kjørelister og 

kamparrangørlister, samt være et bindeledd mellom foreldre og trener. 

 

Ps! Det oppfordres til å bruke lagsidene som infokanal til spillere/ foreldre. Kontakt 

administrasjonen for instruks og brukernavn/ passord til lagets side. 

Trener/oppmann/foreldrekontakt har også i oppgave å ajourføre lagets spillerliste. Klubbens 

administrasjon får beskjed om nye spillere kommer til, eller slutter. Etter oppstart på høsten 



sendes fullstendig spillerliste til administrasjonen, og denne oppdateres ved behov gjennom 

sesongen. 

 

Turneringer/ avslutninger lag 
Klubben dekker påmeldingsavgift for lagene til to turneringer i året. Det legges opp til 

fellesturneringer i regi av klubben. Turneringer utenom dette må lagene stå for påmelding og 

betaling til selv. Lagene fra 12 år og oppover som deltar på turneringer utenbys får også 

dekket deltakeravgift for to ledere per lag. 

 

Klubben dekker også lagsavslutningssamvær for de yngste lagene for inntil 85,- kr per 

spiller.  Administrasjonen kontaktes til dette formål. 

 

 

 Minihåndball/ aktivitetsserie/ seriespill 
Lagene i aldersgruppen 7-8 år får treningstid i gymsalen(e) på Fagerholt og Prestheia skole, 

med mindre en får plass til disse i Gimlehallen. 

Hvis ønskelig kan man også melde på lag i mini-håndball  (se info 9-10 åringer) 

Kan da for eksempel melde på lag fra gang til gang hvis ønskelig. 

Nærmere informasjon om dette kan fås av sportslig leder. 

 

9-10 år – Trener i Gimlehallen. Det har vært praktisert at de yngste lagene får tidlig 

treningstid – kan bli fra kl. 16.00. 

Info minihåndball  - lag bør meldes på i mai/juni (kan etteranmeldes) Det er kun 4 spillere på 

banen inkl. målvakt, som også er med i angrep. 

Meldes på flere lag, tilrettelegges dette slike at kampene går fortløpende, og man spiller flere 

kamper på samme dag innen for et gitt tidsrom.  

Det er da lett for 1 trener og organisere dette. Lagene skal da være mest mulig jevne.  

NB ! Det legges da ikke vekt på resultat, men at flest mulig får utviklet sine ferdigheter. 

Info og reglement finner dere på www.handball.no. 

 

 

11- åringer – lag meldes på i aktivitetsserie – mai/juni. For tiden spilles det med kun 6 spiller 

på banen av gangen. 

Når flere lag meldes på, følges samme regler for inndeling som ovenfor. 

Info og reglement finner dere på www.handball.no. 

 

12år og oppover – spiller ordinært seriespill. Lag meldes på i mai/juni.  



Inndeling av lag bør her gjøres i samarbeid med foreldre (foreldremøte) 

Trener og foreldre bør her avklare hvilken målsetting man har med laget. 

Denne målsettingen må ikke gå på tvers av Gimletrolls hovedmål. 

 

 

 

Arrangøransvar 
Når man melder på lag til minihåndball og seriespill plikter også laget å arrangere kamper for 

egne og andre lag 1 -2 ganger pr. sesong. 

Primæroppgaven er å bemanne sekretariat og sørge for kampavvikling 

Foreldrekontakt har ansvar for å organisere denne dugnaden. 

Foreldrene i laget har ansvar for å stille opp på denne dugnaden og utføre oppgavene etter 

beste evne. 

Oppgavene for dette vil ligge på en egen link på vår hjemmeside www.gimletroll.no 

Liste over datoer for dette vil bli sendt ut i starten av sesongen. 

 
 

Informasjon 
Informasjon om aktiviteter for hvert lag bør gis over internett. Muntlig informasjon til spillere 

kan gis på spillermøter. Det er et lederansvar at all informasjon kommer frem til alle spillere, 

også de som ikke er tilstede på spillermøtene.  

 

Det bør også være aktuelt å holde foreldremøter, gjerne i forbindelse med oppstart eller i 

forkant av en tur med laget.  

 

 

Treningsgruppe, størrelse og spillerstall 
Ved tilgang av nye spillere bestemmer håndballutvalget hvilket lag spilleren skal gå til. I 

utgangspunktet skal nye spillere gå til det laget som har minst spillere så fremt ingen andre 

sosiale grunner tilsier noe annet. 

 

Størrelsen på treningsgruppa vil variere for de forskjellige årsklassene, slik at trener har god 

kontroll med treningsaktiviteten. Alle som spiller håndball i IK Gimletroll skal tilhøre kun en 

treningsgruppe. Denne treningsgruppen skal være i den årgangen man er født i. Dette 

prinsippet kan bare fravikes i spesielle tilfeller ut fra totalt antall spillere, geografiske forhold 

og eventuelt andre kriterier. Eventuelt spill/hospitering i en overliggende aldersgruppe skal 

kun foregå gjennom avtale med sportslig leder / håndballutvalget. 



Dersom et lag av forskjellige grunner i perioder har få spillere, skal dette laget få låne fra det 

andre laget i aldersgruppen. Har dette laget ingen spillere på det aktuelle tidspunkt skal 

henvendelsen skje til alderstrinnet under. Trener på det forespurte lag tar ut hvilke spillere 

som skal lånes ut. Dersom behovet strekker seg over en lengre periode skal det settes opp 

en liste som viser at det foregår rullering. Når slike behov oppstår skal det gis rapport til 

sportslig leder / håndballutvalg. 

 

Definisjon av treningsformer 
 

Generelt vil all trening innenfor IK Gimletroll være knyttet til treningsformene: 

 

Treningsform Hensikt 

Ressurstrening – 
fysisk 

Aktivitet for å påvirke de fysiske faktorene som har betydning for 
prestasjonsevnen i spillet. 

 
Ressurstrening – 
psykisk, sosial og 
mentalt 

 
Sportslig eller ikke-sportslig aktivitet med hovedmål å skape god 
lagfølelse i treningsgruppen. Eksempelvis skiturer, bowling, 
fjellturer etc 

 
Teknikktrening 

 
Aktivitet for å utvikle og innarbeide hensiktsmessige 
bevegelsesløsninger i spillets grunnleggende 
bevegelsesoppgaver 

 
Spilltrening 

 
Aktivitet for å utvikle evnen til å velge hensiktsmessige 
bevegelsesløsninger i spillsituasjonene 

  
 

 

 



Spesielle forutsetninger for de enkelte årstrinn / lag 

Kjennetegn for utøvere på ulike årstrinn: 

1. Førskolebarnet ▪ fysisk meget aktiv 

▪ koordinasjonsevnen ikke ferdig utviklet 

▪ motiveres lett for nye aktiviteter 

▪ motivasjonen er ofte kortvarig 

▪ forstår enkle regler 

2. Barnetrinnet 
   ( 1 – 4 klasse) 

▪ stort sett som førskolebarnet 

▪ koordinasjonsevnen noe bedre utviklet 

▪ noe bedre evne til å bevare motivasjonen 

▪ kan motiveres for enkle gruppeaktiviteter 

▪ ofte konkurranseinnstilt 

3. Barnetrinnet 
   ( 5 – 7 klasse) 

▪ koordinasjonsevnen godt utviklet 

▪ lett å motivere til voksne aktiviteter 

▪ vanligvis fysisk aktiv 

▪ ofte svært innstilt på konkurranse 

4. Ungdomstrinnet 
   ( 8 – 10 klasse) 

▪ som regel mindre fysisk aktiv 

▪ preget av pubertetsendringer 

▪ vanskelig å motivere for nye aktiviteter 

▪ kan motiveres for trening via opplysning om hensikt 
  (helse/forbedre idrettslige prestasjoner) 

▪ opptatt av å markere seg som person 



Prioritering av treningsaktiviteter sett ut fra avdelingens mål om å utvikle håndballspillere: 

Årsklasse Prioritering av treningsaktiviteter i IK Gimletroll 

7-åringer ▪ Håndballskole med balltilvenning gjennom lekbetonte øvelser 

8-9 åringer ▪ Grunnleggende bevegelsestrening og grunnleggende innføring i 

håndballspillet. Lekbetonte øvelser/småspill med vekt på bruk av ball. 

▪ Lekbetont trening som gir generell utholdenhet, styrke og smidighet 

▪ Lekbetont småspill som skal styrke samspill og samhandling 

10-11 åringer ▪ Grunnleggende bevegelsestrening gjennom lekbetonte øvelser.       

Ballbehandling, ballek og småspill for bedring av ballteknikk, spesielt     

kast og mottak. 

▪ Lekbetont trening som gir generell utholdenhet, styrke og smidighet 

▪ Lekbetont småspill som skal styrke samspill og samhandling  

12-13 åringer ▪ Videreføring av ballbehandling for å øke tekniske ferdigheter som 

finter og skudd. Introdusere spillsituasjoner som inneholder 

valgmuligheter for enkeltspillere 

▪ Videreføring av trening for generell utholdenhet, styrke og smidighet 

▪ Videreføre lekbetont småspill som skal styrke samspill og 

samhandling 

14-15 åringer ▪ Fortsatt stor vekt på ballteknisk trening – finter og skudd men ved 

økende innslag av spillsituasjoner for å utvikle spilleforståelse – treffe 

riktige valg i gitte situasjoner 

▪ Grunnleggende fysisk ressurstrening gis økt vekt: 

     ▪ Generell og spesiell utholdenhet 

     ▪ Generell og spesiell styrketrening 

     ▪ Mental trening, få frem evnen til å være ”best når det gjelder” 

     ▪ Automatisering av teknikk 

16+ ▪ Perfeksjonering av aktiviteter for 14-15 åringer. 

 

Tips om øvelser 
Se link fra håndballforbundet om fagtips med øvelser og annet. 

http://www.handball.no/p1.asp?p=7315 

 

 

IK Gimletroll forventer at dette dokumentet vil bli brukt aktivt i håndballaktiviteter for 

aldersbestemte klasser. 


