
 

Retningslinjer for hospitering av spillere i Kattem håndball 

 
Kattem håndball er positive til at spillere hospiterer på eldre lag om spilleren det gjelder 

viser ferdigheter, holdninger, ambisjoner og motivasjon på et langt høyere nivå enn 

gjennomsnittet. Det er altså helt nødvendig å se på flere faktorer enn kun de håndalltekniske 

ferdighetene om hospiteringen kunne gjennomføres. Hospitering kan være et av flere tiltak 

for spillere med behov for større utfordringer enn hva eget treningsmiljø kan tilby.  

 

Med hospitering menes et fast treningsopphold på eldre års trinn en eller flere treninger i 

uken. Eget lag skal alltid prioriteres. 

 

Hospiteringen bør oppheves om spilleren ikke finner seg til rette på eldre års trinn, ikke viser 

gode nok ferdigheter eller har dårlige holdninger. Hospiteringen bør også oppheves om 

spilleren prioriterer bort treninger på eget års trinn eller om den totale belastningen blir for 

høy.  

 

For å skape trygghet må hovedtrener (eller en forelder) på hospitantens lag være med til 

spilleren er trygg i nye omgivelser. 

 

Ved hospitering er det viktig med god kommunikasjon mellom alle parter. INGEN spillere 

skal benyttes uten avtale mellom begge lags trenere (også foreldre om det er snakk om unge 

spillere..). Utlån av spillere avtales direkte med hovedtrener på gjeldende lag.  

 

For at hospiteringen skal bli utviklende for den spilleren skal det tegnes en kontrakt mellom 

hospitantens lag og det eldre laget. Denne skal undertegnes av begge lags trenere og en 

forelder. Hospiteringen skal evalueres innen minimum to måneder, etter dette er det opp til 

hvert enkelt tilfelle hvor ofte man behøver å evaluere hospiteringen.  

 

Kattem håndball ønsker at gode og motiverte spillere med gode holdninger skal få 

muligheten til å utvikle seg så lenge som mulig i egen klubb. Vi må derfor sørge for at våre 

spillere ikke forsvinner eller slutter på grunn av manglende utfordringer i Kattem håndball. 

Hospitering kan skje fra spilleren er 12 år gammel. Trenere som ønsker å gi spillere yngre 

enn tolv år muligheten til å hospitere eldre lag må søke og begrunne dette til sportslig 

utvalg.  


