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Torslanda HK regelverk kring nivåanpassning, matchning och toppning 

 

Defitioner: 

• Nivåanpassning - när man låter de spelare som är ungefär lika långt fram i utvecklingen 

tillsammans träna och spela matcher 

• Matchning - när en eller flera individer under enstaka, kortare matchsituationer - ges mer 

speltid 

• Toppning - när en eller flera individer betraktas av ledare som bättre vid ett givet tillfälle och 

får på så vis fördelar under match i form av mer speltid. (Hel match eller större del av period) 

 

Lag U7 (7år) 

 

Träning 

Grupper Jämna Coachning Indivudell 

 

 

Laguttagning 

Serie Jämna Cup Jämna 

SM Ej tillämpbart   

 

 

Matchsituation 

Serie Ej tillämpbart Cup Ej tillämpbart 

SM Ej tillämpbart   

 

 

Flytt mellan träningsgrupp / lag 

Serie Nej Cup/SM brist Nej 

Cup slå ut ordinarie Nej SM slå ut ordinarie Ej tillämpbart 

Träning Nej Permanent flytt Nej 

Undantag/oenighet Miniråd   
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Torslanda HK regelverk kring nivåanpassning, matchning och toppning 

 

Defitioner: 

• Nivåanpassning - när man låter de spelare som är ungefär lika långt fram i utvecklingen 

tillsammans träna och spela matcher 

• Matchning - när en eller flera individer under enstaka, kortare matchsituationer - ges mer 

speltid 

• Toppning - när en eller flera individer betraktas av ledare som bättre vid ett givet tillfälle och 

får på så vis fördelar under match i form av mer speltid. (Hel match eller större del av period) 

 

Lag U8 (8år) 

 

Träning 

Grupper Jämna Coachning Indivudell 

 

 

Laguttagning 

Serie Jämna Cup Jämna 

SM Ej tillämpbart   

 

 

Matchsituation 

Serie Ej tillämpbart Cup Ej tillämpbart 

SM Ej tillämpbart   

 

 

Flytt mellan träningsgrupp / lag 

Serie Nej Cup/SM brist Nej 

Cup slå ut ordinarie Nej SM slå ut ordinarie Ej tillämpbart 

Träning Nej Permanent flytt Nej 

Undantag/oenighet Miniråd   
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Torslanda HK regelverk kring nivåanpassning, matchning och toppning 

 

Defitioner: 

• Nivåanpassning - när man låter de spelare som är ungefär lika långt fram i utvecklingen 

tillsammans träna och spela matcher 

• Matchning - när en eller flera individer under enstaka, kortare matchsituationer - ges mer 

speltid 

• Toppning - när en eller flera individer betraktas av ledare som bättre vid ett givet tillfälle och 

får på så vis fördelar under match i form av mer speltid. (Hel match eller större del av period) 

 

Lag U9 (9år) 

 

Träning 

Grupper Jämna Coachning Indivudell 

 

 

Laguttagning 

Serie Jämna Cup Jämna 

SM Ej tillämpbart   

 

 

Matchsituation 

Serie Ej tillämpbart Cup Ej tillämpbart 

SM Ej tillämpbart   

 

 

Flytt mellan träningsgrupp / lag 

Serie Nej Cup/SM brist Nej 

Cup slå ut ordinarie Nej SM slå ut ordinarie Ej tillämpbart 

Träning Nej Permanent flytt Nej 

Undantag/oenighet Miniråd   
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Torslanda HK regelverk kring nivåanpassning, matchning och toppning 

 

Defitioner: 

• Nivåanpassning - när man låter de spelare som är ungefär lika långt fram i utvecklingen 

tillsammans träna och spela matcher 

• Matchning - när en eller flera individer under enstaka, kortare matchsituationer - ges mer 

speltid 

• Toppning - när en eller flera individer betraktas av ledare som bättre vid ett givet tillfälle och 

får på så vis fördelar under match i form av mer speltid. (Hel match eller större del av period) 

 

Lag U10 (10år) 

 

Träning 

Grupper Nivåanpassade Coachning Ej statiskt 

 

 

Laguttagning 

Serie Jämna Cup Jämna 

SM Ej tillämpbart   

 

 

Matchsituation 

Serie Ej tillämpbart Cup Ej tillämpbart 

SM Ej tillämpbart   

 

 

Flytt mellan träningsgrupp / lag 

Serie Nej Cup/SM brist Ja, tränaren 

bestämmer 

Cup slå ut ordinarie Nej SM slå ut ordinarie Ej tillämpbart 

Träning Ja, extraträning, alla 

som vill får chansen 

Permanent flytt Nej 

Undantag/oenighet Ungdomsråd   
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Torslanda HK regelverk kring nivåanpassning, matchning och toppning 

 

Defitioner: 

• Nivåanpassning - när man låter de spelare som är ungefär lika långt fram i utvecklingen 

tillsammans träna och spela matcher 

• Matchning - när en eller flera individer under enstaka, kortare matchsituationer - ges mer 

speltid 

• Toppning - när en eller flera individer betraktas av ledare som bättre vid ett givet tillfälle och 

får på så vis fördelar under match i form av mer speltid. (Hel match eller större del av period) 

 

Lag U11 (11år) 

 

Träning 

Grupper Nivåanpassade Coachning Ej statiskt 

 

 

Laguttagning 

Serie Nivåanpassade Cup Variation jämna och 

nivåanpassade lag 

SM Ej tillämpbart   

 

 

Matchsituation 

Serie Ej tillämpbart Cup Matchning 

SM Ej tillämpbart   

 

 

Flytt mellan träningsgrupp / lag 

Serie Nej Cup/SM brist Ja, tränaren 

bestämmer 

Cup slå ut ordinarie Nej SM slå ut ordinarie Ej tillämpbart 

Träning Ja, extraträning, alla 

som vill får chansen 

Permanent flytt Nej 

Undantag/oenighet Ungdomsråd   
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Torslanda HK regelverk kring nivåanpassning, matchning och toppning 

 

Defitioner: 

• Nivåanpassning - när man låter de spelare som är ungefär lika långt fram i utvecklingen 

tillsammans träna och spela matcher 

• Matchning - när en eller flera individer under enstaka, kortare matchsituationer - ges mer 

speltid 

• Toppning - när en eller flera individer betraktas av ledare som bättre vid ett givet tillfälle och 

får på så vis fördelar under match i form av mer speltid. (Hel match eller större del av period) 

 

Lag U12 (12år) 

 

Träning 

Grupper Nivåanpassade Coachning Ej statiskt 

 

 

Laguttagning 

Serie Nivåanpassade Cup Variation jämna och 

nivåanpassade lag 

SM Ej tillämpbart   

 

 

Matchsituation 

Serie Ej tillämpbart Cup Matchning 

SM Ej tillämpbart   

 

 

Flytt mellan träningsgrupp / lag 

Serie Nej Cup/SM brist Ja, tränaren 

bestämmer 

Cup slå ut ordinarie Nej SM slå ut ordinarie Ej tillämpbart 

Träning Ja, extraträning, alla 

som vill får chansen 

Permanent flytt Nej 

Undantag/oenighet Ungdomsråd   
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Torslanda HK regelverk kring nivåanpassning, matchning och toppning 

 

Defitioner: 

• Nivåanpassning - när man låter de spelare som är ungefär lika långt fram i utvecklingen 

tillsammans träna och spela matcher 

• Matchning - när en eller flera individer under enstaka, kortare matchsituationer - ges mer 

speltid 

• Toppning - när en eller flera individer betraktas av ledare som bättre vid ett givet tillfälle och 

får på så vis fördelar under match i form av mer speltid. (Hel match eller större del av period) 

 

Lag U13 (13år) 

 

Träning 

Grupper Nivåanpassade Coachning Ej statiskt 

 

 

Laguttagning 

Serie Nivåanpassade Cup Variation jämna och 

nivåanpassade lag 

SM Ej tillämpbart   

 

 

Matchsituation 

Serie Ej tillämpbart Cup Matchning 

SM Ej tillämpbart   

 

 

Flytt mellan träningsgrupp / lag 

Serie Nej Cup/SM brist Ja, tränaren 

bestämmer 

Cup slå ut ordinarie Nej SM slå ut ordinarie Ej tillämpbart 

Träning Ja, extraträning, alla 

som vill får chansen 

Permanent flytt Nej 

Undantag/oenighet Ungdomsråd   
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Torslanda HK regelverk kring nivåanpassning, matchning och toppning 

 

Defitioner: 

• Nivåanpassning - när man låter de spelare som är ungefär lika långt fram i utvecklingen 

tillsammans träna och spela matcher 

• Matchning - när en eller flera individer under enstaka, kortare matchsituationer - ges mer 

speltid 

• Toppning - när en eller flera individer betraktas av ledare som bättre vid ett givet tillfälle och 

får på så vis fördelar under match i form av mer speltid. (Hel match eller större del av period) 

 

Lag U14 (14år) 

 

Träning 

Grupper Nivåanpassade Coachning Ej statiskt 

 

 

Laguttagning 

Serie Nivåanpassade Cup Nivåanpassade 

SM Nivåanpassade   

 

 

Matchsituation 

Serie Matchning Cup Matchning 

SM Toppning   

 

 

Flytt mellan träningsgrupp / lag 

Serie Nej Cup/SM brist Ja, tränaren 

bestämmer 

Cup slå ut ordinarie Nej SM slå ut ordinarie Ja, tränaren 

bestämmer 

Träning Ja, extraträning, 

tränaren bestämmer 

Permanent flytt Nej 

Undantag/oenighet Ungdomsråd   
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Torslanda HK regelverk kring nivåanpassning, matchning och toppning 

 

Defitioner: 

• Nivåanpassning - när man låter de spelare som är ungefär lika långt fram i utvecklingen 

tillsammans träna och spela matcher 

• Matchning - när en eller flera individer under enstaka, kortare matchsituationer - ges mer 

speltid 

• Toppning - när en eller flera individer betraktas av ledare som bättre vid ett givet tillfälle och 

får på så vis fördelar under match i form av mer speltid. (Hel match eller större del av period) 

 

Lag U16-15 (16-15år) 

 

Träning 

Grupper Nivåanpassade Coachning Ej statiskt 

 

 

Laguttagning 

Serie Nivåanpassade Cup Nivåanpassade 

SM Nivåanpassade   

 

 

Matchsituation 

Serie Matchning Cup Toppning 

SM Toppning   

 

 

Flytt mellan träningsgrupp / lag 

Serie Ja, tränaren 

bestämmer 

Cup/SM brist Ja, tränaren 

bestämmer 

Cup slå ut ordinarie Nej SM slå ut ordinarie Ja, tränaren 

bestämmer 

Träning Ja, extraträning, 

tränaren bestämmer 

Permanent flytt Nej 

Undantag/oenighet Herr/Damråd   
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Torslanda HK regelverk kring nivåanpassning, matchning och toppning 

 

Defitioner: 

• Nivåanpassning - när man låter de spelare som är ungefär lika långt fram i utvecklingen 

tillsammans träna och spela matcher 

• Matchning - när en eller flera individer under enstaka, kortare matchsituationer - ges mer 

speltid 

• Toppning - när en eller flera individer betraktas av ledare som bättre vid ett givet tillfälle och 

får på så vis fördelar under match i form av mer speltid. (Hel match eller större del av period) 

 

Lag U19-17 (19-17år) 

 

Träning 

Grupper Nivåanpassade Coachning Ej statiskt 

 

 

Laguttagning 

Serie Nivåanpassade Cup Nivåanpassade 

SM Nivåanpassade   

 

 

Matchsituation 

Serie Toppning Cup Toppning 

SM Toppning   

 

 

Flytt mellan träningsgrupp / lag 

Serie Ja, tränaren 

bestämmer 

Cup/SM brist Ja, tränaren 

bestämmer 

Cup slå ut ordinarie Ja, tränaren 

bestämmer 

SM slå ut ordinarie Ja, tränaren 

bestämmer 

Träning Ja, klubbchef 

bestämmer 

Permanent flytt Ja, klubbchef 

bestämmer 

Undantag/oenighet Herr/Damråd   
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Torslanda HK regelverk kring nivåanpassning, matchning och toppning 

 

Defitioner: 

• Nivåanpassning - när man låter de spelare som är ungefär lika långt fram i utvecklingen 

tillsammans träna och spela matcher 

• Matchning - när en eller flera individer under enstaka, kortare matchsituationer - ges mer 

speltid 

• Toppning - när en eller flera individer betraktas av ledare som bättre vid ett givet tillfälle och 

får på så vis fördelar under match i form av mer speltid. (Hel match eller större del av period) 

 

Lag Senior (19år-) 

 

Träning 

Grupper Nivåanpassade Coachning Ej statiskt 

 

 

Laguttagning 

Serie Nivåanpassade Cup Nivåanpassade 

SM Ej tillämpbart   

 

 

Matchsituation 

Serie Toppning Cup Toppning 

SM Toppning   

 

 

Flytt mellan träningsgrupp / lag 

Serie Ja, tränaren 

bestämmer 

Cup/SM brist Ja, tränaren 

bestämmer 

Cup slå ut ordinarie Ja, tränaren 

bestämmer 

SM slå ut ordinarie Ej tillämpbart 

Träning Ja, klubbchef 

bestämmer 

Permanent flytt Ja, klubbchef 

bestämmer 

Undantag/oenighet Herr/Damråd   
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