Regler för flytt av spelare mellan olika nivåer (Mörkröd nivå Pojkar)
Lag med spelare som är födda år 03-04
ska spela på någon av de Mörkröda nivåerna
och ska inte spela på Ljusröd nivå.
De 5 olika Mörkröda nivåerna möter behovet
där alla lag i åldern 03-04 ska kunna hitta sin
nivå. Det är ytterst viktigt att Medellätt och
Lätt nivå lämnas till lag som inte kommit så
långt i sin utveckling eller som är nystartade.
Lag på Mörkröd nivå får dock ha spelare
som är födda senare än -04 men spelartruppen
varje match får maximalt bestå av 50 % av
dessa spelare födda -05 eller senare.

Pojkar Mörkröd
Rek.ålder P-03 till P-04

Svår
Medelsvår

Enskild spelare i åldersspannet 03-04
som bedöms att ha kompetens, fysik
och sociala förutsättningar kan flytta
obegränsat antal nivåer uppåt. Spelare
som deltagit i match på Svart nivå (HJ),
likställs med att ha spelat på Mörkröd
Svår nivå.

Medel

Det finns också en generell dispens för
1 st. spelare som är född -02 att få delta i Mörkröd
match. Spelar denna spelare på Svart nivå igen så blir
denna spelare låst till Svart nivå. För övrigt är spelare
födda -02 hänvisade till spel i Svarta serier (HJ/Senior).

Medellätt

Om lag av något skäl vill undantas från någon del i
dessa regler skall laget ansöka om
dispens och tydligt motivera varför en sådan
dispens ska godkännas.

Lätt

En spelare i åldersspannet 03-04 får
endast flytta 1 eller max 2 stycken nivåer
neråt från den högsta nivån som spelaren
deltagit i inom mörkröda segmentet.

Regler för flytt av spelare mellan olika nivåer (Ljusröd nivå Pojkar)
Lag med spelare som är födda år 05-06
ska spela på någon av de Ljusröda nivåerna och ska
inte (utom i undantagsfall) spela på Blå nivå. De 5
olika Ljusröda nivåerna möter behovet där alla lag i
åldern 05-06 ska kunna hitta sin nivå. Det är ytterst
viktigt att Medellätt och Lätt nivå lämnas till lag som
inte kommit så långt i sin utveckling eller som är
nystartade.Lag på Ljusröd nivå får dock ha spelare
som är födda senare än 06 men spelartruppen
varje match får maximalt bestå av 50 % av
dessa spelare födda -07 eller -08.
Det finns också en generell dispens för
2 st. spelare som är födda -04 att få delta i Ljusröd
Match.
Dessa ”överåriga” spelare får inte ha spelat på
Mörkröd nivå och blir låsta till Ljusröd nivå resten
av säsongen. För övrigt är spelare födda -04
hänvisade till spel i Mörkröda serier.
Om lag av något skäl vill undantas från
någon del i dessa regler skall laget ansöka om
dispens och tydligt motivera varför en sådan
dispens ska godkännas.

Pojkar Ljusröd
Rek.ålder P-05 till P-06

Svår
Medelsvår

Enskild spelare i åldersspannet 05-06
som bedöms att ha kompetens, fysik och
sociala förutsättningar kan flytta
obegränsat antal nivåer uppåt. Även till
Mörkröd nivå. Spelare som deltagit i
match på Mörkröd nivå, likställs med att
ha spelat på Ljusröd Svår nivå.

Medel

Medellätt
Lätt

En spelare i åldersspannet 05-06 får endast
flytta 1 eller max 2 stycken nivåer neråt
från den högsta nivån som spelaren deltagit
i inom det Ljusröda segmentet.

Regler för flytt av spelare mellan olika nivåer (Blå nivå Pojkar)
Lag med spelare som är födda år 07- 10 ska spela
på någon av de Blå nivåerna. De 6 olika Blå nivåerna
möter behovet där alla lag i åldern 07- 10 ska kunna
hitta sin nivå. Det är ytterst viktigt att Lätt-Lätt och
Lätt-Svår nivå lämnas till lag som inte kommit så
långt i sin utveckling eller som är nystartade.
Lag på Blå nivå får dock ha spelare som är födda -11
men spelartruppen varje match får maximalt bestå
av 50 % av dessa spelare födda -11. Det finns också en
generell dispens för 2 st spelare som är födda -06 att få
delta i Blå Match.
Dessa ”överåriga” spelare får inte ha spelat på
Ljusröd nivå och blir låsta till Blå nivå resten av
säsongen. För övrigt är spelare födda -06 hänvisade
till spel i Ljusröda serier.
Om lag av något skäl vill undantas från
någon del i dessa regler skall laget ansöka om
dispens och tydligt motivera varför en sådan
dispens ska godkännas.

Pojkar Blå
Rek. ålder P-07 till P-10

Svår-Svår
Svår-Lätt

Enskild spelare i åldersspannet 07- 10
som bedöms att ha kompetens, fysik och
sociala förutsättningar kan flytta
obegränsat antal nivåer uppåt i det Blå
segmentet. Enskilda spelare födda -07
och -08 får också delta i spel på Ljusröd
nivå om de bedöms ha förutsättningar för
detta. Spelare som deltagit i match på
Ljusröd nivå, likställs med att ha spelat på
Blå Svår-Svår nivå.

Medel-Svår
Medel-lätt
Lätt-Svår
Lätt-Lätt

En spelare i åldersspannet 07- 10 får endast
flytta 1 eller max 2 stycken nivåer neråt
från den högsta nivån som spelaren deltagit
i inom det Blå segmentet.

Regler för flytt av spelare mellan olika nivåer (Röd nivå Flickor)
Lag med spelare som är födda år 03 - 06
ska spela på någon av de Röda nivåerna.
De 5 olika Röda nivåerna möter behovet
där alla lag i åldern 03 - 06 ska kunna hitta sin
nivå. Det är ytterst viktigt att Medellätt och
Lätt nivå lämnas till lag som inte kommit så
långt i sin utveckling eller som är nystartade.
Lag på Röd nivå får dock ha spelare som är födda
senare än -06 men spelartruppen
varje match får maximalt bestå av 50 % av
dessa spelare födda -07.
Det finns också en generell dispens för
1 st. spelare som är född -02 att få delta i Röd
match. Spelar denna spelare på Svart nivå igen så blir
denna spelare låst till Svart nivå. För övrigt är spelare
födda -02 hänvisade till spel i Svarta serier (DJ/Senior).
Om lag av något skäl vill undantas från
någon del i dessa regler skall laget ansöka om
dispens och tydligt motivera varför en sådan
dispens ska godkännas.

Flickor Röd
Rek.ålder F-03 till F-06

Svår
Medelsvår

Enskild spelare i åldersspannet 03 -06
som bedöms att ha kompetens, fysik och
sociala förutsättningar kan flytta
obegränsat antal nivåer uppåt. Spelare
som deltagit i match på Svart nivå (DJ),
likställs med att ha spelat på Röd Svår
nivå.

Medel
Medellätt
Lätt

En spelare i åldersspannet 03-06 får endast
flytta 1 nivå neråt från den högsta nivån som
spelaren deltagit i inom Röda segmentet.

Regler för flytt av spelare mellan olika nivåer (Blå nivå Flickor)
Lag med spelare som är födda år 07 – 10 ska spela på
någon av de Blå nivåerna. De 5 olika Blå nivåerna
möter behovet där alla lag i åldern 07 - 10 ska kunna
hitta sin nivå. Det är ytterst viktigt att Lätt-Svår och
Lätt-Lätt nivå lämnas till lag som inte kommit så
långt i sin utveckling eller som är nystartade.
Lag på Blå nivå får dock ha spelare som är födda -11
men spelartruppen varje match får maximalt bestå
av 50 % av dessa spelare födda -11.
Det finns också en generell dispens för
2 st. spelare som är födda -06 att få delta i Blå
Match.
Dessa ”överåriga” spelare får inte ha spelat på Röd
nivå och blir låsta till Blå nivå resten av säsongen.
För övrigt är spelare födda -06 hänvisade till
spel i Röda serier.
Om lag av något skäl vill undantas från
någon del i dessa regler skall laget ansöka om
dispens och tydligt motivera varför en sådan
dispens ska godkännas.

Flickor Blå

Rek.ålder F-07 till F-10

Svår
Medelsvår

Enskild spelare i åldersspannet 07 - 10
som bedöms att ha kompetens, fysik och
sociala förutsättningar kan flytta
obegränsat antal nivåer uppåt i det Blå
segmentet. Enskilda spelare födda - 07
får också delta i spel på Röd nivå om de
bedöms ha förutsättningar för detta.
Spelare som deltagit i match på Röd nivå,
likställs med att ha spelat på Blå Svår
nivå.

Medellätt

Lätt-svår
Lätt-lätt

En spelare i åldersspannet 07 - 10 får endast
flytta 1 nivå neråt från den högsta nivån som
spelaren deltagit i inom Blå segmentet.

