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• Syftet med denna process är att förtydliga hur Stockholm Mean Machines hanterar 
övergångar av spelare till en lagdel högre eller lägre än vad deras ålder hör. 

• Beslut om bifall eller avslag skall vara sakligt och objektivt och alltid utifrån ett 
individperspektiv. 

• Spelarens säkerhet och  individuella utveckling skall ligga till grund för 
ställningstagandet. 

• Spelaren har alltid rätt till en konkret återkoppling om varför spelaren beviljas eller 
nekas flytt till högre eller lägre lagdel än den vari spelaren åldersmässigt hör hemma. 



Förfrågan om 
spelarövergång 
till högre/lägre 

lagdel

Är det ett önskemål som spelaren 
själv har? 

Är det OK med MÅLSMAN att 
SMM undersöker möjligheten för 
att flytta upp/ner spelaren till en 

högre/lägre lagdel?

Undersöka 
lämplighet

Spelarens NUVARANDE lagledare 
och huvudtränare skall 

rekommendera beslut,  baserat 
på om spelarens spelmässiga och 
psykiska mognad är tillräcklig för 

att delta i träning och spel i 
högre/lägre lagdel

Lagledare och huvudtränare i den 
HÖGRE/LÄGRE ladelen skall 

rekommendera beslut,  baserat 
på om spelarens spelmässiga och 
psykiska mognad är tillräcklig för 

att delta i träning och spel i 
högre/lägre lagdel

Fystränare , Sportchef Fys eller 
annan person med medicinsk 

kompetens, skall rekommendera 
beslut gällande spelarens FYSISKA 

förmåga att delta i träning och 
spel i högre/lägre lagdel

Sportchefer skall ta beslut om det 
är lämpligt att söka dispens för 
att flytta spelaren till en högre 

lagdel. 

Dispensansökan
Ansvarig(a) sportchef(er) 

formulerar dispensansökan till 
Tävlingsutskottet (TU) och skickar 

till STYRELSEN för beaktande. 

Om utan anmärkning, 
Ordförande som ansöker hos TU. 

Återkoppla till spelare och 
målsman varför spelaren 
beviljades/nekades flytt.

Återkoppling

Samtliga beslut skall vara:
• Grundade på spelarens individuella behov, utveckling och säkerhet
• Objektiva
• Nedtecknade
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