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Anpassade spelformer- så spelar Hanhals 2022/ 2023 

2020 spelar Göteborgs distrikt enligt de nya spelformerna i Hemmaplansmodellen, 3-3 på olika stora 

ytor beroende på ålder 

Hemmaplansmodellen- länkar till informationsmaterial 

Här finns information för  

Spelformer- https://hemmaplansmodellen.se/anpassade-spelformer-2/ 

Q & A spelformer- https://hemmaplansmodellen.se/wp-
content/uploads/2020/05/Spelformer_QA.pdf 

Bakgrund 

Syftet med detta dokument är att skapa en gemensam grund och förhållningssätt till de nya 

spelformerna. Föreningen ska hålla en gemensam linje och agera på samma sätt beroende på olika 

faktorer som påverkar förutsättningarna för matchspel enligt det nya regelverket.  

Utdrag Hemmaplansmodellen 

För att lyckas i praktiken är det viktigt att förstå att det är skillnad på syftet med barn- och ung-

domshockeyn och vår elitverksamhet. Barn är helt enkelt inte små vuxenkopior. Det innebär att barn- 

och ungdomsverksamheten heller inte ska se likadan ut som elitverksamheten, varken på träning eller 

match. När det gäller träningen är det centralt att under barn- och ungdomsåren låta spelarna lära 

sig spelet genom att spela det – och i takt med stigande ålder via övningar börja fokusera på mer 

systematisk medveten träning. Ett ökat fokus på utvecklingsprocessen ökar också chansen att på sikt 

nå bra prestationer och resultat. Det finns ingen motsättning här. 

Grundläggande för 3-3 spel 

Hanhals direktiv gällande hockey för barn och ungdomar tillämpas alltid. 

Varje lagenhet ska vara jämna med varandra, lagenheterna får ej vara statiska och barnen ska få 

möjlighet att spela med olika kompisar under säsongen. Med jämna lagenheter så finns möjligheten 

att anpassa sammansättningen av lag och treor utifrån dialog med motståndare. Varje lagenhet delas 

in i jämna lag. 

Mellan matcherna kan treorna behöva delas om för att skapa goda förutsättningar för utveckling hos 

barnen, detta efter dialog med motståndare. 

Hanhals kommer alltid till matchspel med en lagenhet som är fördelad över hela utvecklingsspannet i 

gruppen.  
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Förberedelser 

Hanhals följer SIF.s dokument för förberedelser vid arrangemang av poolspel 

https://hemmaplansmodellen.se/wp-content/uploads/2020/06/Spelformer-

Praktisktgenomfo%CC%88rande-2020-2021.pdf 

Hanhals har alltid dialog med motståndare inför poolspel. I dialogen ska förutsättningarna inför 

matchspel klargöras, allt ifrån praktiska frågor till förhållningssätt vid matcher. I förhållningssättet ska 

Hanhals eftersträva så jämna matcher som möjligt med utmaning som skapar utveckling för så 

många barn och ungdomar som möjligt. 

Regelverk 

Hanhals följer SIF.s dokument för förberedelser vid arrangemang av poolspel 

https://hemmaplansmodellen.se/wp-content/uploads/2020/08/Spelformer_Ramverk-digital-

200828.pdf 

Genomförande 

Hanhals har alltid en ledare på isen vid varje lags byteszon på isen, med skridskor och hjälm. Barnen 

vilar mellan bytena stående eller på knä, inga bänkar eller stolar på isen.  

Matchledare (vuxen ledare) ersätter domare och ska finnas på varje match som spelas för U9-U10. På 

U11-U12 används föreningsdomare. 
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