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Ålderstillhörighet 
 
Huvudregeln i Sollentuna HC är att man spelar i den åldersklass som man tillhör. Om spelare är aktuell att spela i en 

annan åldersklass ska berörda tränare föra denna diskussion tillsammans med sportrådet & ungdomsansvarig. Det är 

ungdomsansvarig som sedan tar det formella beslutet om spelaren ska spela i annan åldersklass. Sportrådet 

informerar spelaren och dennes föräldrar om beslutet, för hur länge det gäller och om möjligt när nytt beslut ska tas.  

Att spela i annan åldersklass innebär att spelaren är utlånad till den andra åldersklassen. Det kan vara för en längre 

eller kortare period av säsongen. Grundtillhörigheten är alltid den egna åldersklassen. Den spelare som spelar i annan 

åldersklass ska alltid vid behov delta i verksamheten i den rätta åldersklassen, förutsatt att det är i enlighet med 

seriebestämmelserna och beviljade dispenser. De utbildningsmässiga och sportsliga målsättningarna styr spelarens 

representation. Spelare betalar säsongsavgiften till Sollentuna HC baserat på var huvuddelen av lagtillhörigheten är.  

MÅLVAKTER 
Vad gäller målvakter har SHC följande policy.  Lag som spelar halvplanshockey (U8-U10) har inte fasta målvakter. De 

spelare som vill stå i mål ska få göra det. Klubben tillhandahåller utrustning för U8 - U10.  Om det är många som vill stå 

ska detta göras så rättvist som möjligt och spelarna får turas om. 

Den säsong laget går upp på helplan (U11) får lagen själva köpa in mv utrustning för att ge spelare möjlighet att 

rotera. De spelare som vill stå i mål skall ges möjlighet att träna på mv träningarna. Inga fasta mv om inte antalet som 

vill stå i mål endast r 4 st. Endast spelare som vill stå i mål på matcher erbjuds möjlighet att spela målvakter. Från U 12 

har lagen fasta målvakter. Föräldrarna står för inköp av utrustning. Alla målvakter in Sollentuna HC erbjuds 

målvaktsträning en gång i veckan utöver sina vanliga lagträningar 

 

ÅLDERSPANN 
U8 – Pojkar & Flickor som skall fylla 8 år efter årsskiftet 

U9 – Pojkar & Flickor som skall fylla 9 år efter årsskiftet 

U10 – Pojkar & Flickor som skall fylla 10 år efter årsskiftet 

U11 – Pojkar & Flickor som skall fylla 11 år efter årsskiftet 

U12 – Pojkar & Flickor som skall fylla 12 år efter årsskiftet 

U13 – Pojkar & Flickor som skall fylla 13 år efter årsskiftet 

U14 – Pojkar & Flickor som skall fylla 14 år efter årsskiftet 

U15 – Pojkar & Flickor som skall fylla 15 år efter årsskiftet 

U16 – Pojkar & Flickor som skall fylla 16 år efter årsskiftet 

J18 – Pojkar & Flickor mellan åldrarna 16 - 18 år 

J20 – Pojkar & Flickor mellan åldrarna 17 – 20 år 

 

Flickor B – Flickor 9-11 år 

 

 
 
  

  
 


