
REKOMMENDATIONER FÖR MATCHNING 

I KHK spelar vi varje match för att vinna. Men vi vill göra det på ett korrekt och långsiktigt sätt som 

ger utveckling för varje individ i vår verksamhet. Här presenteras en plan för hur man skall matcha 

sitt lag i olika situationer under ungdomsperioden. Alla som deltar regelbundet i träningen ska ges 

möjlighet och uppmuntras att spela match. ”Alla ska spela – ingen utvecklas som handbollsspelare av 

att sitta på bänken”. 

Antal lag 

I slutet av varje säsong tillfrågas varje lag om antalet lag i seriespel under nästa säsong. Förbundet 

skickar ut information om förutsättningar inför säsongen med rekommendationer för antal spelare 

per lag. Ju yngre spelare, desto färre per lag – dvs så mycket speltid som möjligt. Använd snarare 

färre, än fler spelare per lag. Grundprincipen är densamma även i USM, hellre fler lag med färre 

spelare än ett (1) lag med många spelare. 

Serienivåer 

Från och med 1:a års C-ungdom så ges det möjlighet att välja olika serienivåer för de lag man 

anmäler. Syftet är att ge utmaningar på rätt nivå. Utgångspunkten är alltså att det sker en 

nivåanpassning. Det är okej att nivåanpassa, men också att låta bli – det viktiga är att göra ett 

medvetet val med tydligt syfte. 

Uttagning  

Hur tar man ut vilka som spelar matcherna? Ledorden bör vara ”match är träning”. D v s utgå inte 

enbart från träningsstatistik. Det kan finnas många skäl till att spelare tränar olika mycket och det är 

inte alltid som barnen styr över det själva. Se matcherna som träningstillfällen där saker ni övat på 

ställs på sin spets. Utgångspunkten är att de som är uttagna till match spelar lika mycket. Från och 

med U15 kan man frångå detta, men då bara undantagsvis. 

Att tänka på… 

- Nivåanpassning kan ske efter motstånd. 

- Växla mellan jämna lag och nivåanpassning vid olika cuper under året. 

- Nivåanpassning innebär att spelare ska spela på en sådan nivå att man får ta ansvar och 

utvecklas från sin egen nivå. Detta kan exempelvis innebära att de spelare som spelar en 

mindre framträdande roll i en gruppering av spelare, blir de som får ta ett större ansvar i en 

annan. 

- Vid nivåanpassning ska man ha viss rotation i grupperna. Det ska finnas en plan för hur man 

ska lyfta varje individ till en högre nivå. 

- Alla spelare får testa att spela på olika positioner under lång tid, även målvakt. Låt det ta tid 

att hitta fram till den position där spelaren har högst potential. 

- Alla spelare får lika mycket feedback på sina insatser och varje individs utveckling ägnas lika 

mycket uppmärksamhet. 

o Låt alla spelare förstå, utifrån deras mognadsnivå, att de utvecklas olika, att alla är 

lika viktiga och att målet är att alla ska bli bättre på att spela handboll. 

- Nivåanpassning kan ske även på träning genom att gruppen delas in på olika sätt vid olika 

tillfällen. 


