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0 Innledning 

Utviklingsplanen definerer utviklingsområder, overordnete mål og konkrete utviklingstiltak 

for Ski IL Håndball fra mai 2021 – april 2024. Utviklingsplanen vedtas av årsmøtet og er 

førende for klubbens styre og ulike utvalg. Planen evalueres og revideres hvert tredje år og 

vedtas av årsmøtet.  

 

I tillegg til utviklingsplanen har klubben en sportsplan som beskriver sportslig mål og 

ambisjoner, rammer og innhold for håndballaktiviteten vår og ulike utviklingstiltak for 

spillere, trenere og dommere.  

 

Når det gjelder den løpende driften, er det utarbeidet en klubbhåndbok som er tilgjengelig 

for alle på klubbens nettsider. Den beskriver klubbens rutiner og gir god innsikt for alle 

frivillige som er involvert i Ski IL Håndball.       

 

1 Visjon  

Norges beste barne- og ungdomsklubb, der vi beholder flest mulig lengst mulig! 

2 Motto 

Moro med ball mot nye mål! 

3 Kjerneverdier 

Vi bygger all vår virksomhet på respekt, innsats, samhold og smil (RISS). Kjerneverdiene 

skal prege oss og kjennetegne oss i alt vi gjør.  

 

Respekt:  Vi viser respekt for alle i klubben, for motspillere og dommere. 

Innsats:  Vi gir alt! På og utenfor banen!   

Samhold:  Vi investerer i hverandre og får det til sammen!       

Smil:   Vi sprer glede og smil på alle arenaer! 

 

Styret legger til rette for at verdiene implementeres i klubben, blant annet i form av 

Foreldrevett-, Spillervett- og Trenervett-regler. 

4 Formål  

I Ski IL Håndball skal alle oppleve trygghet og samhold, jubel og glede, mestring og 

begeistring, Gjennom treninger, kamper, cuper og sosiale samlinger får barna og 

ungdommene våre verdier, kunnskaper, ferdigheter og relasjoner som kan vare livet ut.  

Vi driver lagidrett. På og utenfor banen. Alle har vi vår plass i klubben – og alle har vi viktige 

oppgaver å løse. Enten det er å banke inn et skudd på banen, gjøre kloke disposisjoner på 

benken, heie på tribunen, steke vafler i kiosken, være speaker på Loppetassen, følge opp 
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økonomien i styret eller skrive protokoll fra årsmøtet. Det er en formidabel håndballfamilie vi 

får være del av, og mottoet vårt tåler en liten omskrivning: Det er moro med (og uten) ball 

mot nye mål!  

 

Ski IL Håndball er en bredde- og utviklingsklubb med solide ambisjoner. Sportslig som 

sosialt. Når vi nå går inn i ny treårsperiode, strekker vi oss stadig etter å være Norges beste 

breddeklubb - der vi beholder flest mulig, lengst mulig. Hårete mål krever solide verdier, 

planer for utvikling og bunnsolid drift. Det krever også et verdisett for atferd, samhandling og 

kommunikasjon. I Ski Håndball er det særlig fire verdier som skal kjennetegne oss; respekt, 

innsats, samhold og smil.     

5 Utviklingsområder  

For de tre neste sesongene har klubben definert følgende fire utviklingsområder:  

• Barnehåndball 

• Ungdomshåndball  

• Håndballcupen Ski 

• Organisasjonsutvikling   

5.1 Barnehåndball  

Fra barna i alderen 6 - 12 år skal håndballaktiviteten preges av lek og allsidighet. Vi skal ha 

det moro! Med og uten ball. Arenaen skal kjennes trygg for barna, og det er avgjørende at 

både barna og foreldrene finner sin plass i håndballfamilien.   

 

Håndball er en strålende aktivitet for barn i alderen 6 - 12 år. For dette er en periode i barnas 

liv der motorikken utvikler seg raskt. Med god og riktig tilpasset trening kan denne 

aldersgruppen derfor oppleve stor grad av mestring gjennom håndballaktivitet.   

 

Aktiviteten de første årene er styrt av foreldre med ulik grad av kompetanse. Det er derfor 

viktig at klubben sikrer kvaliteten i tilbudet gjennom god opplæring og kompetent oppfølging.  

 

Vi skal også holde et spesielt øye med 12-åringene våre. Overordnet skal vi som klubb bidra 

til at overgangen mellom barne- og ungdomshåndball blir best mulig. Det sikrer vi i form av 

at 12-åringene får økte ressurser til trening i hall og tilgang på trenerressurser med erfaring fra 

ungdomshåndballen. I tillegg skal sportskoordinatorene for barnehåndball og 

ungdomshåndball spille aktivt sammen for å gi 12-åringene en best mulig overgang.     

 

5.1.1 Tiltak barnehåndball  

 

 Tiltak  Ansvar  
  

Ansette sportskoordinator for 6 - 12 år  

 

 

  

Utvikle arenaer for samspill mellom trenere 6 - 12   
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Opprette praktiske trenerkurs for opplæring av (nye) 

trenere/trenerteam i barnehåndballen  

 

 

  

Etablere faglig forum for å styrke overgangen 

mellom barne- og ungdomshåndball (12 år)    

 

 

  

Utvikle og iverksette tiltak for å tiltrekke flere 

håndballspillere i de yngste aldersklassene 

 

 

 

5.2 Ungdomshåndball  

Overordnet handler ungdomssatsningen vår om å beholde flest mulig lengst mulig. For oss er 

det et mål at ungdommene i klubben er aktive til de er ferdige på videregående skole.   

 

Ski IL Håndball er en klubb som alltid har høye ambisjoner. Vi har over tid vist evne til å 

utvikle enkeltspillere og bygge mange lagsmiljøer som hevder seg. Det skal vi føre videre. 

Ikke for resultatene, men for utviklingsmulighetene.  

 

Like viktig er det at vi fortsetter å utvikle gode tilbud til alle som ønsker å spille håndball. 

Primært handler det om differensierte spillmuligheter. Sekundært handler det om å tilby andre 

muligheter som finnes i håndballfamilien, eksempelvis som trenerassistenter og/eller 

dommere.  

 

Vi har et særlig ansvar for å gi ungdommene våre en trygg og god utviklingsarena, der de 

bygger vennskap og utvikler evnen til å sette seg mål og realisere dem gjennom innsats og 

samspill.   

 

Vi skal som klubb bygge gode overganger mellom barne- og ungdomshåndballen (J/G12), i 

overgangen mellom ungdomstrinn og videregående og mellom G/J16 og junior. Videre er det 

et klubbansvar å være våkne å yte tidlig innsats i lagsmiljøer der det oppstår krevende 

situasjoner sportslig og/eller sosialt.   

 

Målet for den kommende treårsperioden, er at vi kan melde på minst to lag for både jenter og 

gutter på 13 – 16. Klubbens ambisjon er at vi hvert år søker å ha ett lag på nivå 1 i regional 

serie. Lag 2 skal meldes på det nivået som best bidrar til at ungdommene våre opplever ekte 

håndballglede. Videre skal vi gjøre vårt ytterste for at vi hvert år har et lag i nasjonal serie 

(Bring). Ski IL Håndball skal uavhengig av nivå kjennetegnes av skikkelig innsats, god atferd, 

spilleglede og fair play. Laguttak og spilletid skal styres av treningsoppmøte, treningsinnsats, 

sportslige ferdigheter, holdninger og verdier.   

  

Alle trenerteam innenfor ungdomshåndballen skal ha solid håndballfaglig kompetanse og 

sosialpedagogisk teft. Klubben skal støtte trenerteamene med kompetente sportskoordinatorer 

for henholdsvis jente- og guttelagene mellom 13 og 16 år, samt et aktivt og kompetent 

sportslig utvalg.     
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Etter fylte 16 år skal Ski IL Håndball gi et attraktivt og likeverdig breddetilbud til både gutter 

og jenter. For juniortilbudet vårt skal spillermedvirkning stå sentralt, og vi skal søke robuste 

trenerkrefter som balanserer det sportslige og det sosiale.  

 

For spillere som ønsker en toppsatsning på juniornivå, skal vi tilby den muligheten gjennom 

et nært samarbeid med Follo HK Damer og Follo HK. Samarbeidet skal baseres på et vinn-

vinn-prinsipp. Ski IL Håndball skal trekke veksler på kompetente trenere fra de to 

toppklubbene - både som trenere i ungdomshåndballen og som sportskoordinatorer. Slik får vi 

tilgang til høy kompetanse og gode rollemodeller for de eldste spillerne våre. Samtidig bygger 

vi håndballkulturen i Ski – fra håndballskole til topphåndball.  

 

5.2.1 Tiltak ungdomshåndball  

 

 Tiltak  Ansvar  
 

 

 

Overføre toppsatsning junior for gutter til Follo 

HK, slik at utviklingsløpet for jenter og gutter er 

harmonisert 

 

 

 

 

 

Etablere en ny breddesatsning junior for gutter  

 

 

 

  

Ansette sportskoordinator for fysisk trening   

 

 

  

Utvikle samarbeid med ekstern partner som kan 

styrke arbeid med skadeforebygging og 

skadeoppfølging (medisinsk koordinator)   

 

 

  

Utvikle sportslig DNA for Ski IL Håndball  

   

 

  

Utvikle og implementere «lagstempen» 

 

 

  

Etablere halvårlig gjennomgang av sportslig og 

sosial utvikling med trenerkoordinator, SU-leder og 

trenerteamene  

 

 

  

Revitalisere spillerrådet for å sikre medvirkning i 
klubbens utvikling fremover   
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5.3 Håndballcupen Ski  

Håndballcupen Ski har blitt en institusjon i klubben. Den gir lagene et glimrende sportslig 

tilbud i oppkjøringsfasen til ny sesong, bygger kultur og fellesskap på tvers av lagsmiljøer, gir 

klubben en solid posisjon i håndball-Norge og er et viktig bidrag til klubbens samlede 

økonomi.  

 

Cupen har samtidig vokst seg stor. Den krever store administrative ressurser, og alle 

foreldrene gjør en betydelig dugnadsinnsats. I tillegg er det administrative teamet som har 

utviklet og driftet dagens cup på vei ut. Styret ønsker å satse videre på Håndballcupen Ski, 

men ønsker i lys av den beskrevne situasjonen å evaluere det eksisterende cupkonseptet i 

første del av planperioden. Om evalueringen tilsier at det er grunn til å fornye format og/eller 

konsept, kan det gjøres i den kommende perioden. Det forutsettes at navn/varemerke - som er 

godt innarbeidet i håndballfamilien, blir det samme.   

 

5.3.1 Tiltak Håndballcupen Ski  

 

 Tiltak  Ansvar  
  

Evaluere dagens cupkonsept sportslig, 

organisatorisk og økonomisk   

 

 

  

Utrede forslag til nytt/nye cupkonsept(er)  

 

 

  

Implementere nytt/nye cupkonsepter  

   

 

 

5.4 Organisasjonsutvikling   

Ski IL Håndball er en stor, sammensatt og ambisiøs klubb. Vi har en rekke lagsmiljøer fra 

håndballskole til senior, om lag 500 aktive spillere og mer enn 100 trenere knyttet til klubben. 

Samtidig arrangerer vi en av landets største håndballcuper og står som arrangør av en rekke 

regionale og nasjonale tiltak og turneringer.  

 

I lys av vår samlede drift og ambisjonene uttrykt i denne utviklingsplanen, er det viktig å 

foreta en grundig evaluering av organisasjonen. Vi må sikre at klubben til enhver tid er 

bærekraftig og robust organisert.   

 

Vi ser også at det er behov for å styrke kommunikasjonen i og rundt klubben. I den 

kommende planperioden skal klubben derfor utforme en enkel strategi for kommunikasjon.  

Hensikten er å bygge ytterligere tilhørighet og stolthet til klubben. Som ledd i dette arbeidet 

skal vi formulere klubbens «tone of voice». Måten vi samlet sett kommuniserer på skal speile 

visjonen, kjerneverdiene og formålet vårt. Det er styrets mål at arbeidet påbegynnes 

omgående og iverksettes løpende.  
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5.4.1 Tiltak organisasjonsutvikling  

 

 Tiltak  Ansvar  
  

Evaluere klubbens sportslige og administrative 

kapasitet og iverksette nødvendige tiltak for å sikre 

en bærekraftig organisering 
 

 

  

Utarbeide og implementere ny 

kommunikasjonsstrategi   
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