
 

Tävlingsgruppens fyra grupper – kriterierna Spelnivå och Tävlingsambition 
Vilken grupp tillhör mitt barn just nu? 

 

 

 

 

 

 

 
Klubb Regional Nationell Internationell 

Nationella 
mästerskap 

SALK, JSM Inomhus, 
Next gen, Båstad, 
JSM Ute slutspel 

Deltar i SALK, JSM 
inomhus, Båstad och 
Next Gen samt 
eventuellt JSM Ute om 
kvalificerad. Kan vinna 
matcher. 

Deltar alltid i dessa 
tävlingar och vinner 
minst 50% av 
matcherna i 
huvudtävlingarna 

Deltar alltid i dessa 
tävlingar och är en 
spelare som når 
kvartsfinal eller 
bättre i alla fyra 
mästerskap 

En spelare som oftast 
är i final i dessa 
tävlingar. 

Regionala 
mästerskap 

RM, SJT och SJT-
Masters 

Deltar i RM och deltar i 
några SJT-deltävlingar 
och ska kunna vinna 
50% av matcherna på 
denna nivå 

Spelar alltid RM, alla 
SJT deltävlingar plus 
Masters. Når 
kvartsfinal eller 
bättre i RM och 
Masters. 

Deltar alltid i RM och 
SJT-Masters och når 
oftast final i dessa 
tävlingar 

Har vunnit flera 
gånger så prioriterar 
eventuellt 
internationella 
tävlingar 

Antal matcher 
spelade/år 

Över 60 matcher med 
en majoritet i lokala 
tävlingar, spelar RM 
och några SJT. Deltar i 
Båstad och SALK samt 
ev JSM 

Runt 80 matcher, RM 
och alla SJT är 
prioritering men även 
några lokala tävlingar 
samt SALK, JSM, Next 
gen, JSM-Race 

Runt 100 fördelat 
mellan regionala, 
nationella och 
internationella 

Runt 80 där minst 
50% är i 
internationella 
tävlingar 

Vinst % Positiv Matchkvot  Ca. 67% Ca. 75% Ca. 67% 

Uttagningar 
 

Team Sthlm-spelare Team Sthlm samt 
medverkar på 
träningsläger med 
SVTF, knackar på 
dörren till EM-laget 

Är alltid aktuell för 
EM-laget och 
individuella EM 

Seriespel, vad gäller 
för mitt barn? 

Vid uttagning 
prioriteras serien före 
individuella tävlingar 

Vid uttagning 
prioriteras serien före 
individuella tävlingar 

Vid uttagning 
prioriteras serien före 
individuella tävlingar 

Spelarens individuella 
planering kan gå före 
seriematcher 



 

Tävlingsgruppens fyra grupper – kriteriet eget driv: 
Vilken grupp tillhör mitt barn just nu? 

 

 
Klubb Regional Nationell  Internationell 

Träningsdagbok Inga krav Skickar in varje söndag 
eller delar med ansvarig 
tränare 

Skickar in varje söndag 
eller delar med ansvarig 
tränare 

Skickar in varje 
söndag eller delar 
med ansvarig 
tränare 

Närvaro på fys Kommer på sina 
pass 

Kommer på sina pass Kommer på sina pass 
plus gör egen extra-fys 

Individuellt upplägg 

Inställning på 
träning 

Glädje och gör sitt 
bästa 

Målmedveten och 
tydligt 
utvecklingsfokuserad 
träning 

Målmedveten och 
tydligt 
utvecklingsfokuserad 
träning, tar stort eget 
ansvar för att skapa 
seriösa träningar 

Stort eget driv och 
höga krav på 
noggrannhet i 
träning 

Närvaro på 
träning 

Kommer på alla 
sina pass på KLTK 
bortsett 
sjukdom/match 

Kommer på alla sina 
pass på KLTK bortsett 
sjukdom/match 

Kommer på alla sina 
pass på KLTK bortsett 
sjukdom/match 

Individuellt upplägg 


