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Policy gällande träningsgrupper / lag-tillhörighet 

Torslanda HK har skapat denna policy för att främja handbollen i klubben, ta vara på våra egna 

medlemmars intresse, tillvarata varje individs bästa samt ha sunda relationer till andra 

handbollsföreningar i vårt distrikt.  

Syftet med policyn är att stötta spelare och tränare kring hur de skall agera vad gäller lag-tillhörighet 

och deltagande i träningsgrupper. 

 

För barn och ungdom  

Den övergripande riktlinjen för barn och ungdomsverksamhet i Torslanda HK är att alla är välkomna. 

Vi skall alltid göra vårt yttersta för att spelare som vill delta i föreningen skall erbjudas möjlighet till 

träning och match i en träningsgruppering som passar bäst för att främja motivation och utveckling. 

Vår normala indelning för barn och ungdom är att dela in i årgångsgrupper upp till dess att man är 15 

år, varefter gruppindelningen innefattar flera årgångar. 

Hur vi skall agera när en spelare från annan förening vill delta i Torslanda HKs verksamhet, eller att 

en spelare från vår förening vill byta över till en annan beskrivs i Policy gällande övergångar och lån 

av ungdomsspelare från andra klubbar eller träning i THK med medlemskap i annan klubb.  

Det finns tillfällen då det är rimligt att låta en spelare träna och eller spela med en äldre eller yngre 

åldersgrupp. Reglerna för hur vi agerar vid dessa tillfällen beskrivs i policyn Torslanda HK regelverk 

kring nivåanpassning, matchning och toppning. 

 

För äldre ungdom  

För äldre ungdom (U19-17 samt U16-15) gäller samma övergripande riktlinjer som för barn och 

ungdom, dock med tillägget att det kan vara aktuellt för U19-17 att delta tillfälligt eller permanent i 

seniorlagsverksamheten. Reglerna för hur vi agerar vid dessa tillfällen beskrivs i Policy gällande 

kontraktering av ungdomsspelare.  

För äldre ungdom erbjuder föreningen ett utvecklingslag när detta är möjligt (med avseende på 

spelarunderlag och tillgång till halltider). Ett utvecklingslag är en träningstrupp avsedd för dem som är 

motiverade av en högre träningsmängd och högre idrottsliga ambitioner. 

För spelare som deltar i utvecklingslaget kan det vara rimligt att villkora deltagandet i just denna 

grupp med en viss träningsnärvaro. I sådana fall skall nivån i kravställningen öppna upp för avvikelser 

i närvaro efter dialog med tillämplig huvudledare (viktigt att skapa en hållbar situation i balansen 

mellan idrott och skola). 
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För senior – a-lagstrupp 

För seniorer som skall träna och/eller spela med våra representationslag gäller följande: 

- Styrelsen delegerar nominering av a-lagstrupp till sportchefen i föreningen. Nominering sker 

inför säsong och under säsong av både ordinarie spelare och spelare av mer tillfällig karaktär 

(tex för utveckling ungdomsspelare). Styrelsen delegerar ett budgetutrymme för sportchefen 

att använda för kostnadsersättning till spelare och ledare samt relaterade arbetsgivaravgifter. 

Sportchefen skall vara i dialog med huvudledare för a-lag under sitt arbete med att nominera. 

- Styrelsen fastställer sportchefens förslag på uttagning av ordinarie spelare samt tillfälliga 

spelare som skulle driva kostnad för föreningen (tex lån av spelare från annan förening).  

- Klubbchefen fastställer uttagning av ungdomsspelare som skall ges möjlighet att träna med a-

lag. 

- Huvudledare tar emot respektive a-lags trupp och bedriver träning med de spelare som är 

uttagna i truppen. 

- Huvudledare bestämmer vilka spelare som skall tas ut till match, hur dessa matchas under 

matcherna samt hur spelarna tränas under träningarna 

- I fall där de trupper som tagits ut till a-lagen behöver justeras, tex lägga till eller ta bort 

spelare, skall huvudledaren kontakta sportchefen. Sportchefen har vid justering av trupp 

samma ansvar och befogenheter som vid nominering till trupp. 

 

För senior – b- och trimlagstrupper 

För seniorer som skall träna och/eller spela med våra b- eller trimlag gäller samma övergripande 

riktlinjer som för äldre ungdom. Krav på tex närvaro skall ställas i proportion med ambition och 

spelarantal för truppen i fråga. 
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