
 

 

Samarbeidsavtale 
mellom 
 

Håndballavdelingen i Sportsklubben Freidig ("Freidig Håndball")  

og 

Håndballavdelingen i Strindheim Idrettslag («Strindheim Håndball») 

 

 

1. Overordnet målsetting 
Det førende prinsippet for samarbeidsavtalen er «flest mulig, lengst mulig». 
 
2. Spilleroverganger 
Det er generelt sett ikke ønskelig at yngre spillere bytter klubb, annet enn ved skifte av bosted. 
Overganger mellom de to klubbene skal derfor godkjennes av sportslig utvalg på begge sider, 
i tråd med håndballforbundets retningslinjer for overgang, og gjennomføres normalt bare 
dersom bosted er innenfor mottakende klubbs nedslagsfelt. Særskilte andre hensyn kan 
unntaksvis også legges til grunn. 
 
3. Samarbeid mellom klubbene om spill i årsklassene til og med 15 år 
Man skal i disse årsklassene tilstrebe å delta med separate lag i seriespill. Dersom dette av en 
eller begge klubber vurderes som urealistisk, så bør det søkes om opprettelse av et 
sammensatt lag for årstrinnet. Dette må søkes om før hver sesong og i henhold til satte frister. 
Det skal argumenteres med utgangspunkt i samarbeidsavtalen og med det klare formål at 
klubbene unngår «hull» mellom årstrinnene, siden dette er ødeleggende for muligheten for 
samarbeid på tvers av årstrinn innad i klubbene. Muligheten for å bruke spillere på tvers av 
årstrinn er avgjørende både for robust klubbdrift og for å gi ekstra mulighet til spillerutvikling 
gjennom hospiteringsordninger.  

Dersom det i slike tilfeller likevel ikke gis anledning til å ha sammensatte lag, så skal 
muligheten for å opprettholde separate lag gjennom samarbeid med andre årstrinn internt i 
den aktuelle klubben vurderes. Dersom dette heller ikke gir gode løsninger, så er det naturlig 
å samle alle spillerne i en av klubbene, etter nærmere avtale mellom sportslig utvalg fra hver 
side. Ved vurdering av hvilken klubb spillerne i et slikt tilfelle skal samles i, så bør det legges 
vekt på de to spillergruppenes størrelse, implikasjoner for samarbeid med lag i årsklassene 
under/over det gjeldende årstrinnet og målet om å samle spillerne i Strindheim Håndball 
senest etter J/G16. 
 
4. Samarbeid mellom klubbene om spill i nasjonale serier («Bringserien») J/G16 
Klubbene skal i god tid vurdere om det er aktuelt å delta i kvalifisering til spill i nasjonale serier 
og hvorvidt det eventuelt er ønskelig å delta med separate lag. Dersom man ønsker å delta 
som ett lag så oppnås dette ved å inngå partneravtale med Strindheim Håndball som 



 

 

prestasjonsklubb og Freidig Håndball som partnerklubb for den relevante klassen (J16-20 eller 
G16-20). 

Dersom man deltar i (kvalifisering til) spill i nasjonale serier under en partneravtale, så skal 
man likevel tilstrebe å delta i regionale/lokale serier som separate lag.  

Ved deltakelse i nasjonale serier så skal lagene ha ekstra oppmerksomhet rundt 
frafallsproblematikken ved å forsikre seg om at man gir et godt tilbud også til spillere som ikke 
nødvendigvis har ambisjoner om spill på det høyeste nivået. 
 
5. Hospitering 
Med hospitering menes trening eller spill med en eldre årsklasse. Dette avtales mellom 

trenere for de respektive lag og spillerens foresatte, og i samråd med spilleren. Hospitering 

benyttes for å komplettere en spillergruppe med få spillere, samt som et ledd i styrking av 

enkeltspilleres utvikling. I tillegg til sportslig nivå og behov, så skal spilleres holdninger og 

adferd overfor medspillere og trenere vektlegges når hospitering vurderes. Det skal også tas 

hensyn til avgivende lags behov i forbindelse med trening og kamp. Det er videre viktig å 

understreke at hospitering ikke betyr at spilleren forlater sitt eget lag, men på en planmessig 

måte gis muligheten til ytterligere utvikling med en annen gruppe. 

Totalbelastning må tillegges avgjørende vekt, og man skal være restriktiv når det gjelder 

økning i kampaktivitet i de eldste årsklassene (J/G15 og J/G16).   

Hospitering kan skje til eldre årsklasse i motsatt klubb. Hospitering i kamp kan kun skje i de 
tilfeller eventuelle samarbeidsavtaler/ partnerklubbavtaler tillater dette. 
 
6. Samarbeid om trening, spiller- og trenerutvikling 
Det skal tilstrebes å utvikle et godt treningssamarbeid mellom klubbene. Dette bør initieres 
fra 13-årsklassen, dvs. det året spillerne begynner på ungdomsskolen. Hensikten vil være å bli 
sterkere sammen og å legge rette for et stadig tettere samarbeid for de eldste lagene. Mulige 
tiltak er:  

• Årlige trenermøter knyttet til sesongstart fra 13-årsklassen 
• Minisamlinger i romjula fra 13-årsklassen 
• Samtrening minimum 1 gang pr uke: 

o Fra 15-årsklassen ved plan om samarbeid om spill i nasjonale serier J/G16 
o Fra 16-årsklassen ellers 

• Ellers ved behov, gjerne knyttet til spesiell kompetanse eller spilleposisjoner som for 

eksempel målvaktsposisjonen 

Sportslig utvalg i hver klubb, påser at lagledelsen for aktuell årsklasse initierer et slikt 

samarbeid, fortrinnsvis i forkant av hver sesongstart, og bistår om nødvendig i dialogen. 

Ved fast samtrening for de to eldste årsklassene vil man kunne få store treningsgrupper. Det 

skal søkes praktiske løsninger rundt dette i henhold til det førende prinsippet om «flest mulig, 

lengst mulig».  

Tiltak innen spiller- og trenerutvikling som utvikles av en av klubbene bør i størst mulig grad 

tilbys også til motsatt klubb. Kostnader for slike aktiviteter dekkes etter nærmere avtale. 

 



 

 

7. Evaluering av avtalen 

Avtalen skal evalueres årlig, og skjer ved at Sportslig utvalg i begge klubber møtes senest 
innen utløpet av juni måned.  

 

8. Overgang etter 16-årsklassen 
Freidig Håndball skal oppfordre sine spillere til å gjøre en samlet overgang til Strindheim 

Håndball etter at sesongen i 16-årsklassen er fullført. Spillere som også er dommere skal 

oppfordres til fortsatt å representere Freidig Håndball som dommere, siden Freidig Håndball 

ellers vanskelig vil kunne tilfredsstille krav fra NHF / Region Nord vedrørende 

dommerdekning. 

 
9. Avtalens gyldighetsperiode 
Avtalen gjelder fra den dato den er signert av begge parter og løper til den sies opp av en av 
partene. 
 

    

 

For Freidig Håndball  For Strindheim Håndball 
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Jørgen Sagmo /Marte Ibsen 

 

Elin Renolen 

Navn  Navn 

Styreleder I Spkl Freidig og leder I 
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