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Klubbhuset

• Håndballtinget 2015 - strategiplanen

• Satsingsprosjekt NHF – bidrag fra regioner og sentral leddet

• Økonomisk ramme på 9 millioner kr for perioden 2016 - 2018

• Klar målsetning om flere ungdommer (13-19 år) 10%

- Regionens tall: 366 flere spillere. 

- Redusere frafallet 

Virkemidler: 

• Kompetanse Trener

• Kompetanse klubb

• Aktivitetstilbudet i klubb/nærmiljø 



Klubbhuset – hvordan?
• Analyse av klubben

- Synliggjør klubbens styrker og potensiale

• Felles løft i hele norsk håndball



Kompetanse trener

•Trenermentor –ivareta og utvikle

o Klubbens mentorer til klubbens trenere

o Samarbeidspartner for trener;«best mulig for flest mulig»

o Eget kurs, påfyll web, maler og verktøy for mentor

• Impuls og annen inspirasjon 

• Flere utdannede

• Tilgjengeliggjøring av fagstoff og tips på web

• Trenerutviklingstiltak i regionen – flere impulssamlinger i forbindelse med 
spillerutviklingstiltak. 



Kompetanse klubb

• Egen side for råd og veiledning

• Klubbens organisering og rolle i aktiviteten

• Enkle, håndterbare prosesser for økt kvalitet i klubben

Prosesser i klubb

• Klubbdrift; viktige avveininger og prioriteringer, aktivitet og drift
• Frivillighet; kommunikasjon og engasjement for klubbens oppgaver
• Sportslig ledelse; klubbens rolle og ansvar for aktiviteten
• Håndball, hvorfor?; forståelse og innsikt i utøvernes ønsker og 

motivasjon. Verktøy og virkemidler for god organisering av lag



Aktivitetstilbudet

• Økter tilpasset utøvers alder, ferdighetsnivå 
og spillplass (klubb, nærmiljø)

• Bredere, bedre og nytenkende aktivitet i klubben

• Alternative aktivitetsformer

• Samarbeid, modeller og løsninger

• Ungdommens rettigheter

• Øvelser og tips til utøvere - direkte



Verktøy
• Klubbens medlemsundersøkelse

• Sosiale medier

• Nyhetsbrev

• Dialog med ungdom for å avdekke ønsker



Veien videre
• Lanseres 1. september

- Flest mulig klubber som deltar

Felles oppgave
Løse Norsk håndballs største utfordring;



10%
Flere ungdommer, lenger


