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Sportslig plan 2014 - 2018 

 
Innledning 

 

JIF- Håndball presenterer nå en ny og oppdatert sportslig langtidsplan.   

JIF- Håndball er en viktig håndballklubb i regionen med ca. 130 aktive spillere. 

Planen er laget for å systematisere den sportslige virksomheten over tid.   

JIF- Håndball er en frivillig organisasjon, på den måten at klubben er drevet 

utelukkende av tillitsvalgte og foreldre/foresatte som er glad i håndball og 

ønsker å delta i barnas sportslige og sosiale hverdag.   

Klubben drives derfor med basis av en frivillig aktiv foreldregruppe.  Dette er en 

utfordring vi deler med de fleste andre klubber i landet, ikke minst når man med 

få ressurser prøver å gjennomføre et høyt aktivitetsnivå og en best mulig kvalitet 

på arbeidet. 

Likevel er det nødvendig å hele tiden jobbe med langsiktighet, systematikk og 

profesjonalisering av arbeidet i klubben, også det sportslige. 

En sportslig langtidsplan er ment å være et bidrag til dette. 

 

Målgruppen for planene er primært spillere og ledere i klubben, men den bør 

også være nyttig for den store gruppen av foreldre som både har sine barn i 

håndballaktiviteter, og som selv gjør en innsats for klubben.  Planen skal være et 

rammeverk for den sportslige aktiviteten, ikke et direkte instrument for 

detaljstyring.     

 

Planen er delt opp i en generell del bestående av:  

 

- Verdier 

- Målsettinger og fokusområder 

- Aktive i klubben; trenere, lagledere og tillitsvalgte 

- Sportslige prinsipper i barneidrett, hospitering, turneringer m.m. 

 

 

 

Planen evalueres av styret i JIF-Håndball. 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/jevnaker.if
https://www.facebook.com/jevnaker.if
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JIF-Håndball – visjon/verdigrunnlag og holdninger 

 
”Ekte idrettsglede i et mestringsorientert læringsmiljø” 
 

…der alle barn og unge har en positiv oppfatning av egen kropp og mestring 

…der alle barn og unge får utvikle sin allsidighet 

…der alle barn og unge blir sett  

…der hele håndballmiljøet støtter opp under den samme filosofien 

…der langsiktighet og fellesskap preger utviklingsarbeidet 

 

Denne visjonen bygger på en anerkjennelse av det samfunnsansvar vi tar på 

vegne av våre barn og unge.  Vi er stolte over å stå for denne visjonen. 
 
 

Ekte idrettsglede anerkjenner at vårt samfunnsansvar ikke utelukkende handler 

om hvor gode våre barn og unge skal bli innenfor håndballen.   

Vi ønsker primært at våre barn og unge skal være glad i idrettsutfoldelse og at 

de er komfortable med den kropp og den fysikk de til enhver tid er i besittelse 

av.   

JIF-Håndball ønsker at våre barn og unge skal finne glede i miljøet, sammen 

med kamerater, trenere, oppmenn, frivillige, foreldre og familie. Til sammen blir 

vi en håndballfamilie av stort format, som kan være med å gjøre vår klubb til et 

miljø med en langsiktig utvikling for våre barn og unge.  

 

Vi ønsker at alle skal forbli i dette miljøet så lenge som mulig. Idrettsglede vises 

både på og utenfor banen og er uavhengig av resultatet på banen. Ekte 

idrettsglede kommer innenfra og hentes fra gleden av å lykkes i sin egen 

utvikling og sammen med andre. Barn leker mye og det er helt naturlig. Leken 

drar vi med oss inn i det organiserte treningsarbeidet og skaper en arena hvor de 

samtidig tilføres økt ferdighet, kompetanse og kunnskap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sportslig plan JIF Håndball                            3 

 

 

 

 

 

Det mestringsorienterte læringsmiljøet bygger på at vi gjennom bevegelse og 

sanse-erfaring lar våre barn og unge få en positiv oppfatning av egen kropp og 

mestring.  Et mestringsorientert læringsmiljø er samtidig mer krevende enn et 

resultatorientert miljø, da det krever at alle våre spillere blir sett, og vurdert, ut 

fra sitt eget standpunkt.  Vi anerkjenner at barn og unge har en utvikling som er 

forskjellig fra individ til individ. Det er denne ulikheten som gjør JIF håndball til 

en spennende arena for utvikling av våre barn og unge.  Å ville vinne er viktig, 

men ikke for enhver pris. Mestringsorientert læringsmiljø setter fokus på 

prestasjonen og ikke resultatet.  Det er ikke det samme som at resultater ikke er  

av betydning, men dersom vi utelukkende skulle fokusere på resultatet, så vil vi 

til slutt oppleve at mange barn og unge faller fra når presset blir for stort.   

Vi ønsker ikke frafall, og legger derfor en langsiktig plan til grunn for vår 

visjon.  Et viktig element i det mestringsorienterte læringsmiljøet vårt er leken. 

 

Vårt verdigrunnlag: 
 

- Mestring 

- Allsidighet 

- Lek 

- Idrettsglede 

- Felleskap - Trygghet – Respekt 
 

Mestring er med og bygger våre barn og unge.  Dette gir dem ikke bare de 

håndballfaglige kunnskaper, ferdigheter og holdninger, men også sosiale 

ferdigheter som de uansett trenger i livet.  Til forskjell fra det resultatorienterte 

miljøet, der alt primært måles og sammenlignes i forhold til andres prestasjoner, 

er det mestringsorienterte læringsmiljøet særdeles krevende for alle som er 

involvert.  Det er likevel denne troen på mestring som gir våre barn og unge den 

nødvendige tryggheten og motivasjonen til å utfordre seg selv og gir den størst 

tenkelige utvikling. 

får et langsiktig mål. Dersom vi holder fast ved dette læringsmiljøet, og i tillegg 

jobber langsiktig, så er vi tryggere på at også våre eldste lag i fremtiden nyter 

godt av lokale spillere fra egen stall.  Ved å gi konkrete arbeidsoppgaver setter 

vi fokus på læring, noe som lettere utløser mestringsfølelse. Det er også 

avgjørende at tilbakemeldingene til spillerne gis i en positiv tone. 
 

Mestring gir selvtillit! Vi roser utøveren i det han/hun gjør noe BRA! 

Et mestringsorientert læringsmiljø gjør at alle barn og unge blir sett. 

Utviklingen skjer basert på den enkeltes ferdigheter og nivå. 

Alle får oppgaver og mål tilpasset sitt utviklingsnivå 
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Allsidighet bygger på en anerkjennelse av at våre barn og unge er født med en 

kropp som går gjennom en utvikling etter hvert som de blir eldre. Det er store 

individuelle forskjeller på våre barn og unge, og det skal det få lov til å være!  

Det er derimot avgjørende at de blir komfortable med sin egen kropp, den skal  

de ha livet ut, uavhengig av hvilken idrett de velger.  En allsidig kropp kan 

brukes til det meste og gir våre barn og unge en unik valgmulighet. 
 

Barn og unge skal være komfortable med sin egen kropp. 

Utvikling av alle ferdigheter gir resultater på lang sikt. 

Barn og unge skal ha kroppen sin hele livet – allsidighet gir valgmuligheter. 

 

Lek er noe alle har i seg, og særlig våre yngste.  Leken opptar en naturlig plass i 

deres hverdag og lek og moro følger hverandre.  JIF håndball ser på leken som 

avgjørende for at våre barn og unge skal trives, utvikle seg og ha det gøy.  Lek 

skal innarbeides som en sentral del av treningsarbeidet, og målsettingen er at 

våre barn og unge gleder seg til trening og kamp.  Lek kan samtidig effektivt 

være med på å kamuflere treningsmomenter som i utgangspunktet kan virke 

slitsomme, kjedelige eller vanskelige. 
 

Lek gjør trening gøy! 

Lekende læring. 

Barn og unge er naturlig lekne og vi utnytter dette i trenings- og 

utviklingsarbeidet. 

Barneidrett er ikke lik voksenidrett. 

 

Idrettsglede henger nøye sammen med mestring, allsidighet og lek. JIF-

Håndball ønsker at denne gleden skal komme fra motivasjon og ikke 

utelukkende fra de resultater vi oppnår på banen.  Idrettsglede gjelder ikke bare 

på banen, men er like viktig utenfor.  Alle har et ansvar med å bidra til at 

håndballfamilien står sammen om klubben.  JIF-Håndball innser at dersom vi 

skal lykkes, er vi helt avhengige av å spille på lag med foreldre og familie.  JIF-

Håndball ønsker at man bruker kampdagen som en viktig mestrings- og 

læringsarena for våre barn og unge. Barn og unge finner stor glede i å være 

sammen med og leke med barn og unge fra andre klubber. Dette er sosial trening 

og er med på å forsterke verdigrunnlaget de tar med seg på banen i kamp.  Gode 

prestasjoner skal verdsettes uansett klubbtilhørighet.  Det er lov å applaudere 

gode prestasjoner.  JIF-Håndball ønsker at våre lag, og idrettsgleden vi utvikler, 

skal være synlig når vi representerer klubben. Vi vil at alle skal se det sterke 

engasjement og gode miljøet i JIF-Håndball.  Det skal være lett for alle å ta del i 

dette miljøet.  
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Fellesskap Trygghet –Respekt er ord som beskriver håndballmiljøet i klubben.  

Dette er verdier som er med på å bygge den lagfølelsen og mestringsfølelsen vi 

fortjener. JIF-Håndball har som grunnsyn at håndball for barn og unge er for 

ALLE.  Vi skal være inkluderende og verdsette de forskjellene som ligger i våre 

barn og unge.  Miljøet vårt må oppfattes som trygt, ikke bare av våre barn og 

unge, men også av alle utenforstående.  Foreldre og familie skal være trygge på 

at barna er i de beste hender under trening og kamp.  Trenere og oppmenn skal 

ikke bare fokusere på det som skjer på banen, men også våre voksne foresatte 

for barn og unge - fra de ankommer hallen til de forlater den.  Alle som har verv 

og oppgaver i JIF-Håndball skal fremstå som solide og trygge voksenpersoner 

som våre barn og unge kan søke trygghet hos. Basis for dette sterke miljøet er 

gjensidig respekt.  Denne respekten finner vi i det laget som vi er en del av, 

respekt for andre spillere, respekt for dommerne, samt respekt for reglene.  JIF-

Håndball tilrettelegger en åpen dialog med alle involverte og viser respekt for de 

ulike syn som fremkommer. 

 

 - Alle skal være med! 

 - Alle voksenpersoner med verv er med i utviklingen av våre barn og unge 

 - Alle foreldre/foresatte støtter vår filosofi og føler trygghet for sine barn 

 - Læringsmiljøet er trygt og basert på gjensidig tillit 

 - Treneren kjenner og forstår alle sine barn og unge 

 - Det er lov å prøve og feile 

 - Vi gleder oss til trening og kamp 
 

 
 

 

Organisering 
 

JIF-Håndball er basert på frivillighet og en god dugnadsånd.  Vår visjon og vårt 

verdigrunnlag er basis i dette arbeidet.  For å lykkes, må vi organisere oss slik at 

vi oppnår resultater på grunn av og ikke på tross av.  JIF-Håndball ønsker å 

tilrettelegge håndballhverdagen slik at den er så oversiktlig og forutsigbar som 

mulig. 
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Styret 
 

Styret i JIF-Håndball skal selvfølgelig styre. Dette innebærer at Styret legger til 

rette for den beste organisasjonen som støtter våre felles mål.  Styret skal ta 

stilling til, innhente informasjon og beslutte vedtak i alle viktige spørsmål som  

angår JIF-Håndball. De beslutninger som Styret fatter, skal danne et godt 

grunnlag for å lede organisasjonen, og ikke minst at det store antallet frivillige  

lett skal få informasjon som er viktig for de ulike verv og roller.  Styret utvikler 

og vedlikeholder Årshjulet som et sentralt arbeidsverktøy for oversikt og ikke 

minst tidsriktige beslutninger. 

 

Kommunikasjon 
 

Det er avgjørende at den kunnskap og informasjon som til enhver tid er samlet i 

JIF-Håndball kommer ut til alle.  Informasjonen skal komme til rett tid og i 

riktig mengde.  JIF-Håndball har utviklet en nettbasert hjemmeside og lagene 

sine Facebook-sider, som har som hovedfokus å gjøre informasjonen lett 

tilgjengelig. Over tid vil denne hjemmesiden/ Facebook-sider være en av våre 

viktigste informasjonskanaler. 

 

Ressurser og rammer 
 

JIF-Håndball er basert på frivillighet.  De økonomiske rammer er prisgitt den 

frivillighet og dugnadsånd vi står for. Den totale økonomi må formes og bygges 

opp for å støtte vår visjon, vårt verdigrunnlag og våre målsettinger.  En 

langsiktighet og kontinuitet gir de beste forutsetninger for å lykkes og skaper en 

sterkere organisasjon som kommer våre barn og unge til gode. 

 

Kompetanse og kunnskap 
 

JIF-Håndball er avhengig av håndballfaglig kompetanse, og støttende 

kompetanse som gjør vår klubb til en levende og utviklende organisasjon. 

 

Sportslig plan fastsetter hvilke mål og satsningsområder som gjelder innenfor en 

tidsperiode (4 år). De sportslige planene er skrevet med basis i vår visjon og 

våre verdigrunnlag.  JIF-Håndball ønsker fortsatt å knytte til seg ressurspersoner 

som målrettet kan jobbe med spillerutvikling innenfor de forskjellige 

alderstrinnene.  Disse ressurspersonene er også avgjørende for den utvikling vi 

er avhengig av også på trenersiden, og gjør at vi kan drive en intern 

kompetanseutvikling av trenere. 
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Holdninger 
 

Spillere: 

- Respekter dommere, ledere og motstandere 

- Respekter lagkamerater 

- Aksepter nederlag 

- Styrk lagmoral og fellesskap, gi støtte til de rundt deg 

- Ha en akseptert språkbruk 

- Overhold lover og regler 

 

Ledere: 

- Vær et forbilde for spillerne 

- Sett grenser 

- Aksepter at å gjøre feil er en del av læringen 

- Vær rettferdig, la alle få delta og skap trygghet 

- Oppfør deg ryddig overfor dommere og motstandere 

- Ha en akseptabel språkbruk 

- Sett fair-play i fokus 

- Samarbeid med foreldregruppen 

- Følge og respektere klubbens visjon, verdier og sportsplan. 

 

Foreldre: 

- Ha respekt for ledere, dommere og motstandere 

- Støtt og forsøk å oppmuntre laget 

- Ta del i barnas aktivitet 

- Reager og hjelp ledere ved eventuell dårlig oppførsel 

- Respekter ledernes jobb med utøverne 

- Ha en akseptabel språkbruk 

- Ikke drikk alkohol på reiser, overnattinger og i nærvær av spillerne 

- Ta opp uenigheter med trener/støtteapparat på en anstendig måte, 

og unngå å gjøre det i spillernes nærvær 
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JIF-Håndball - målsetninger  
 

Vi vil: 
         

- at det skal være gøy å være med, enten du er spiller, lagledere eller tillitsvalgt 

 

 - at alle medlemmene skal føle at de blir tatt vare på og at man bryr seg  

 

- skape engasjement i våre medlemmers familier 

 

- motivere foresatte til innsats for klubben 

 

- stille lag i alle aldersklasser 

  

- utvikle spillere slik at de kan søke utfordringer tilpasset den enkelte 

 

- ha stor aktivitet og god sportslig kvalitet 

 

- at trenerne på alle nivåer er best mulig utdannet for oppgavene de får 
 

 

Fokusområde 2014 – 2018 
 

JIF-Håndball skal prioritere følgende håndballfaglige områder i kommende 

periode: 

 

- Individuell teknikk: kast, grep, finter, skudd, allsidig koordinasjon, 

styrke og balansetrening. 

 

- Forsvarsarbeid: ulike formasjoner, innsats, taktisk valg og forsvar som 

start på angrep 

 

- Målvakt: heve målvaktens status, bevisst trening for å få frem flere 

målvakter 

 

- Fart: kontringsspill og spilleforståelse 

 

- Bevegelse: bevegelsesmønstre i angrep med valgfrie avslutninger 
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Å være trener, leder og tillitsvalgt 
 

 

 

Å være trener i JIF-Håndball: 
 

- Forberede og gjennomføre treninger med laget, alene eller sammen med 

en annen trener, gjennom hele sesongen. 
 

- Forholde seg til klubbens sportslige plan, med spesielt fokus på dens 

verdisyn. 
 

- Være med å lede laget på kamper, hjemme og borte. 
 

- Hjelpe utøverne til å bli bedre håndballspillere, individuelt og sammen 

med andre. 
 

- Samarbeide med oppmann/lagleder og foreldregruppe om å gjøre 

håndball til en positiv opplevelse for spillerne. 
 

- Samarbeide med klubben om utvikling av laget og klubben. 
 
 

 

Gjøremål trener: 
 

- Oppstart av trening høsten, tilbakemelding til sportslig leder. 
 

- Lage periodeplan, tilpasse til aldersnivå og type spillere. 
 

- Sørge for at alle spillerne får noe igjen for treninger og kamper. 
 

- Forberede og gjennomføre treninger og kamper og skaffe vikar dersom 

det er nødvendig. 
 

- Opptelling og vurdering av nivå og skader på spillerne. 
 

- Ta kurs / utdanning. 
 

- Samarbeid med de andre trenerne. 
 

- Delta på trenermøter i klubben. 
 

- Tilbakemelding til klubben om påmelding av laget for neste sesong.  

 

 

 



 

Sportslig plan JIF Håndball                            10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Å være oppmann i JIF-Håndball: 

 

- Være tillitsvalgt for foreldregruppa og engasjere hele foreldregruppa. 

 

     - Lede laget sammen med trener(e) på kamper og sosiale aktiviteter. 

 

- Være administrativt ansvarlig for laget. 

 

- Være foreldrenes kontaktpunkt bla. gjennom foreldremøter. 

 

 

Gjøremål oppmann: 

 

Se JIF-Håndball`s egen ”Oppmannsinstruks” 

 

 

Sportslig leder 
 

Sportslig leder har som oppgave å drive det sportslige arbeidet på klubbnivå 

etter denne planen. Sportslig leder er valgt av årsmøtet og kan også fungere som 

nestleder i styret dersom dette faller naturlig inn. Sportslig leder skal samarbeide 

med lag, trenere og spillere.  Administrative oppgaver som for eksempel lags-

påmelding, fordeling av treningstider, anskaffelse av trenere og kursing av 

trenere, kan også ligge under sportslig leder. 
 

 

Barneidrett 
 

JIF-Håndball praktiserer Norges Idrettsforbunds regler for Barneidrett, hvor 

barn defineres som barn til og med 12 års alder.  Disse reglene er samlet i en 

egen brosjyre utgitt av Norges Idrettsforbund.  JIF-Håndballs trenere og 

oppmenn skal være kjent med reglene og sportslig leder skal følge opp at 

reglene følges. 
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Spilletid 
 

6-11 år:  Klubben forholder seg til barneidrettsbestemmelsene, noe som tilsier at 

spillerne skal ha tilnærmet lik spilletid. 

12 år:  Klubben forholder seg til barneidrettsbestemmelsene før jul.  Etter jul 

forholder man seg i utgangspunktet til samme prinsippet, men spilletid kan her 

variere noe ut fra treningsoppmøte og innsats på trening og kamp. 

13-16 år:  Spilletid er differensiert 

 

Treningsgrupper / Mengde og Hospitering 
 

JIF-Håndball vil tilstrede å beholde rene årsklasser så lenge som mulig.  Det 

betyr at vi ønsker å ha med spillere i årsklassen samlet i ett lag, uansett ferdighet 

og nivå.  Det innebærer naturligvis en treningsmessig utfordring, hvor miksen av 

ulike ferdigheter i et lag stiller krav til trening hvor alle føler seg ivaretatt. 
 

Treningsmengden vil variere ut fra behov, alder og treningstid klubben 

disponerer.  Utgangspunktet vil være: 
 

  6 -   9 år:      1 økt pr uke 

10 - 11 år:      2 økter pr. uke 

       12 år:  2 - 3 økter pr. uke 

13 –14 år: 3 - 4 økter pr. uke 

15 –16 år: 3 - 5 økter pr. uke 
 

For å kunne gi passende utfordringer for spesielt talentfulle spillere, fins en 

ordning med hospitering hos eldre lag.  Hospitering betyr ikke at spilleren 

forlater sin spillergruppe, men tilhører fortsatt sitt lag, samtidig som det gis 

treningsutfordringer oppover, hvis det ikke kommer i veien for prestasjoner på 

eget aldersnivå.   

 

Turneringer 
 
 

Som håndballspiller i JIF-Håndball er det viktig å få delta på turneringer.  Da 

utvikles sosialt fellesskap og det gir mulighet til å møte gode lag fra andre 

steder.  Ved å møte gode lag i turneringer, får man kjenne på hvordan nivået 

ellers i landet (og utlandet) er.  JIF-Håndball ønsker at så mange som mulig av 

lagene deltar på turneringer gjennom året, og at lag som søker større 

utfordringer enn den hjemlige serien gir, skal delta på kvalitetsturneringer. 



 

Sportslig plan JIF Håndball                            12 

 

 

 

 

 

Regionale tilbud 
 

De regionale tilbudene er: Isbjørnserien (8-9 år), Aktivitetsserien (10–11 år) og 

Regionserien(12 – 16 år).  
 

JIF-Håndball skal hvert år delta på de regionale tilbudene som finnes.  

Disse seriene prioriteres foran annen aktivitet og tilbud. 
 
 

 

Jevnaker, 09.03.14 

Styret i JIF Håndball 


