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Information Öppna Sammandrag HF Norr 
 U7 - U10 

 
Information till åldersgrupperna U7-U10.Matchsammandragen och därmed resorna 
säsongen 22/23 för de nämnda åldersgrupperna sker i huvudsak inom respektive län i HF 
Norr. 
 
Öppna sammandrag är en spelform med stor flexibilitet. Det är viktigt att du som ledare har 
en god framförhållning inför sammandragen (se speldatum på hemsidan). Tänk på att var ute 
i god tid när ni bjuder in till ert sammandrag. 
Kortbana, U10 spelar på kortbana alt. fullstor plan med nedsänkt ribba. Lagen spelar med 
fem utespelare och en målvakt. Vid exempelvis gemensam träningsgrupp för U10 och U9 
kan även U9 bjudas in till kortbana. 
Minihandboll spelas på liten plan (20x12 meter) med litet mål och skumboll. Lagen spelar 
med fyra utespelare och en målvakt. 
Barn - U11 och yngre ingår i kategoriseringen; Barn, vilket innebär att flickor får spela med 
pojkar och pojkar spela med flickor utan att dispens behöver sökas. Enligt TBBU för Barn, 
publiceras inte tabeller eller resultat.  
 
Barn - Flickor och pojkar U10 (födda 2012) 
Flickor och Pojkar 10 spelar med 5 (fem utespelare plus en målvakt) och på kortbana/stor 
plan. Spelformen använder sig av påhängsribba med fullstora mål. Matchtiden är 1x20 
minuter (med en utbildningstimeout efter tio minuter). 
 
Barn - Flickor och pojkar U7-U9 (födda 2015–2013) 
Flickor och pojkar U9 och yngre spelar på liten plan med litet mål och med skumboll. Lagen 
spelar med fyra utespelare och en målvakt. Matchtiden kan vara flexibel utifrån anmälda lag 
till sammandraget och utifrån hallens kapacitet. 

Inom svensk handboll har vi inget resultat eller tabellvisning på webbplatser eller i skrivna 
dokument för kategorin barn. Det allra viktigaste är att vi får härliga positiva arrangemang där 
vi dels hjälper våra yngsta domare till bra upplevelser samtidigt som våra yngsta 
handbollsspelare får spela och utvecklas i en positiv miljö. 
 

• Då vi spelar i öppen sammandragsform kan vi som gästande lag anmäla olika antal 
lag till de olika speldagarna utifrån hur många barn som kan vara med   

• Som arrangör skickar ni ut inbjudan senast 21 dagar före speldagen. Inbjudan 
publiceras på HF Norr webbsida. 

• Inbjudna föreningar anmäler sig senast 14 dagar före speldagen. 
• Arrangerande förening skickar ut spelschema senast 10 dagar före speldag till 

gästande lag. Var flexibla med spelschemat på miniplan, ibland kanske vi kan spela 2 
x 10 minuter, ibland kanske vi inte har halltid för mer än 1 x 15, ibland kanske mer. 

• Lottningsmall finns i bilaga 1. 


