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Inledning 
Dessa bestämmelser gäller för alla barn- och ungdomstävlingar (serier, distriktsmästerskap etc.) som 

administreras av Småland-Blekinge Handbollförbund. Bestämmelserna gäller även för lokala seniorserier, 

exempelvis damer division 3. Bestämmelserna är inte fullständiga och Svenska Handbollförbundets (nedan även 

kallad SHF) tävlingsbestämmelser gäller för frågor som inte berörs av dessa bestämmelser. 

Samtliga bestämmelser i detta dokument gäller för den åldersklass de avser. Om det i tävlingar finns 

serier/åldersindelningar som avser flera åldersklasser gäller bestämmelserna för den yngsta deltagande 

åldersklassen. 

Dessa bestämmelser gäller ej för regionala seniorserier, exempelvis damer division 2 och herrar division 3, eller 

centrala tävlingar, exempelvis USM och Trim-SM. I denna typ av tävlingsverksamhet gäller Svenska 

Handbollförbundets tävlingsbestämmelser samt eventuella tilläggsbestämmelser. Svenska Handbollförbundets 

tävlingsbestämmelser och eventuella tilläggsbestämmelser går att finna på deras webbplats 

(http://svenskhandboll.se).  

Vissa delar, bland annat avseende administrativa avgifter och reglemente för matchändringar, i dessa 

bestämmelser gäller ändock för regionala seniorserier som Småland-Blekinge HF administrerar, exempelvis 

Division 3 Herrar Sydsvenska Norra. Detta gäller för de delar som Svenska Handbollförbundets 

tävlingsbestämmelser inte specificerar. 

Observera att dessa bestämmelser samt Svenska Handbollförbundets tävlingsbestämmelser och eventuella 

tilläggsbestämmelser uppdateras inför varje ny säsong. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://svenskhandboll.se/


 

5 

 

Utdrag ur Svenska Handbollförbundets (SHF) policy för 

barn- och ungdomshandboll 
 

Verksamhetsidé 

Handboll är en för alla tillgänglig och attraktiv sport, som engagerar och omfattar både elit- och 

breddverksamhet för barn, ungdomar och vuxna. Vår strävan är att ha kompetens och resurser för att 

möjliggöra att alla som vill ska kunna vara med i Svensk handboll. 

 

Värdegrund 

Verksamheten inom Svensk handboll bedrivs i enlighet med idrottens idéprogram Idrotten Vill, FN:s 

barnkonvention och Svenska Handbollförbundets policys och bestämmelser. 

 

Den ska präglas av prestationslust, sportslighet, spänning, glädje, gemenskap och trovärdighet. Den ska vara 

öppen för alla och ge den enskilde individen möjlighet till personlig utveckling. 

 

Barn och ungdomspolicy 

Inom Svensk Handboll skiljer vi på barn-, ungdoms- och seniorhandboll. Barnhandboll utövas av barn upp till 12 

år (det år tävlingen startar). Ungdomshandboll utövas av ungdomar mellan 13 och 19 år (det år tävlingen 

startar). SHF:s policy för ungdomshandbollen är uppdelad i yngre och äldre ungdom. Yngre ungdom avser 

åldersgruppen 13-15 år och äldre ungdom avser åldersgruppen 16-19 år (det år tävlingen startar). Ungdomar 

från 17 år (det år tävlingen startar) får delta i seniorhandboll. 

 

Barn och ungdomarna ska ges möjlighet att på demokratisk väg kunna påverka den verksamhet man är delaktig 

i. Barn och ungdomar ska även stimuleras och motiveras till andra uppdrag inom handbollen så som 

organisationsledare, tränare funktionär och/eller domare. 

 

Människor har i alla tider jämfört sina prestationer, det är en del av det sociala samspelet. I handboll tävlar vi 

genom att spela matcher och syftet med att spela matcher handlar alltid om att göra sitt bästa. Inom 

barnhandbollen har vi inga serietabeller och i turneringar använder spelformer utan utslagningsmatcher. Att 

exempelvis utse bästa målgörare och matchens lirare gör vi tidigast från B-ungdom (U13). För tränarna bör 

matchen vara en utvärdering på hur spelarna har tillgodogjort sig de färdigheter man tränat på före matchen. 

 

Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet att spela handboll oavsett ambitionsnivå. Alla barn och ungdomar 

inom handbollen ska ges möjlighet att utöva parallella fritidsaktiviteter. Om den totala mängden träning 

och/eller tävling tenderar att bli för stor eller att aktiviteter krockar med varandra bör vi skapa förutsättningar 

för spelaren att delta på sina villkor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handboll: 

- Spelarna spelar 

- Tränarna instruerar sina spelare 

- Domarna dömer 

- Publiken hejar på ett uppmuntrande sätt 
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§1 Allmänna bestämmelser 

§1.1 Åldersindelning aktuell säsong 

Se även §3.1. 

Då Svenska Handbollförbundet är på väg att ta beslut om att åldersklasserna i framtiden ska benämnas enligt  

U-benämningar är det på så vis åldersklasserna benämns i dessa bestämmelser. För att underlätta i en 

övergångsperiod nämns även de gamla benämningarna (Junior, A, B, C, D och E) nedan. 

Åldersklass Födelseår  

U19 1998 

U18 (Junior) 1999 

U17 (Junior) 2000 

U16 (A2) 2001 

U15 (A1) 2002 

U14 (B2) 2003 

U13 (B1) 2004 

U12 (C2) 2005 

U11 (C1) 2006 

U10 (D2) 2007 

U9 (D1) 2008 

U8 (E2) 2009 

U7 (E1) 2010 

§1.2 Spelschema 

Officiellt spelschema är det som finns publicerat på förbundets webbplats, nedan även kallad webbplatsen,  

(http://svenskhandboll.se/smaland-blekinge). Det publicerade spelschemat gäller även som inbjudan till match. 

§1.3 Resultat, resultatvisning och serietabeller 

§1.3.1 Resultatrapportering 

Resultatrapportering ska ske via det tävlingsadministrativa systemet (TA), http://ta.svenskhandboll.se, 

eller via SMS. Mer information om SMS-rapportering finns på webben, se 

http://svenskhandboll.se/Smaland-BlekingesHandbollforbund/Tavling/Seriespel/Resultatrapportering/. 

§1.3.2 Resultatvisning 

Ingen resultat- eller tabellvisning på webbplatser eller i skrivna dokument får förekomma för U11 och 

yngre.  

§1.3.3 Serietabeller 

Serietabeller för U12 och äldre räknas fram med följande rangordning: 

a) Poäng 

b) Inbördes mötet mellan direkt berörda lag (inkl. målskillnad och antal gjorda mål). 

c) Målskillnad 

d) Flest antal gjorda mål 

Ovanstående bestämmelse är framtagen för att motverka hets i enskilda matcher för att nå högre 

placering genom att jaga målskillnad. 

§1.4 Matchprotokoll 

Vid varje match förs matchprotokoll, antingen på papper eller elektroniskt (EMP), se mer nedan. 

Matchens arrangerande förening är ansvarig för att alla matchprotokoll är Småland-Blekinge HF:s kansli tillhanda 

senast fem (5) kalenderdagar efter matchdagen. Vid matcher för seniorer ned till U15 ska även arbetsprotokoll 

översändas. Match- och arbetsprotokoll kan laddas upp via EMP eller skickas in per post eller genom digital 

kopia (skanning).  

http://svenskhandboll.se/smaland-blekinge
http://ta.svenskhandboll.se/
http://svenskhandboll.se/Smaland-BlekingesHandbollforbund/Tavling/Seriespel/Resultatrapportering/
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§1.4.1 EMP 

Elektroniska matchprotokoll (EMP) ska användas i alla seniorserier och i ungdomsserier ned till U13.  

EMP-protokoll bör laddas upp så snart som möjligt efter spelad match. Om problem uppstår vid 

uppladdning skickas istället match- och eventuellt arbetsprotokoll till kansliet enligt ovanstående. Vid 

eventuellt tekniska problem med EMP skrivs match- och arbetsprotokoll på papper och skickas till 

kansliet enligt ovanstående. 

Laguppställningar för EMP i de serier där detta används skall vara inskickade till Småland-Blekinge HF:s 

kansli senast 7 dagar före första omgången i respektive serie. Justeringar i insänd laguppställning kan 

göras under säsongen. 

För de lag där spelarlistor saknas vid seriestart debiteras administrationsavgift enligt §1.4.5.  

Föreningen ansvarar för att uppdatera spelarlistor under säsongen om det behövs. 

§1.4.2 U11-U9 

I serier för U11-U9 används förenklat matchprotokoll som är tillgängligt via webbplatsen, se 

http://www.svenskhandboll.se/imagevaultfiles/id_19438/cf_31/f-renklat_matchprotokoll_20160928.pdf. 

§1.4.3 Spel på tvären/Minihandboll 

Vid spel på tvären/minihandboll (förekommer i U7-U9) används resultatmall som är tillgänglig via 

webbplatsen, se http://www.svenskhandboll.se/imagevaultfiles/id_19439/cf_31/resultatmall_e-

ungdom_0809.pdf. 

§1.4.4 Födelsedatum 

Spelarnas födelsedatum (sex siffror) ska anges på matchprotokoll i seniortävlingar och ungdomstävlingar 

till och med U15. För U14 och nedåt behöver enbart födelseår anges. 

§1.4.5 Administrationsavgifter avseende bestämmelser för matchprotokoll, EMP m.m. 

Om match- och arbetsprotokoll inte har inkommit inom angiven tidsfrist enligt §1.4 debiteras 

administrationsavgift på 100 SEK per match. 

Om laguppställningar för EMP inte skickas in inom föreskriven tid enligt §1.4.1 debiteras 

administrationsavgift på 300 SEK per match. 

§1.5 Protest 

Avser förening att inlämna protest skall detta anmälas till kansliet, info@smalandblekingehandboll.com, senast 

en timme efter matchens slut alternativt noteras i EMP/på matchprotokollet. Om det noteras i eller på 

protokollet skall även domarna meddelas. 

Protestskrivelsen samt protestavgift enligt §1.5.1 skall sedan vara Småland-Blekinge HF tillhanda senast 5 

arbetsdagar efter spelad match. Protestavgiften återbetalas i det fall protesten godkännes. Vid protest som 

medför omspel orsakat av en förening svarar felande förening för alla kostnader som uppkommer i samband 

med detta. 

§1.5.1 Protestavgift 

Protestavgiften i distriktsserierna är 100 SEK. 

§1.6 Licenser 

Laglicens tillämpas. Mer information finns på SHF:s webbplats, www.svenskhandboll.se. Observera att alla 

föreningens licensspelare måste vara registrerade i medlemsregistret på föreningens IdrottOnline-sida. 

§1.7 Matchdräkt och målvaktströja 

Vid lika tröjfärg skall bortalaget byta tröjor. 

För U12 och yngre är det godkänt för en utespelare som ställer sig i mål att ha väst på sig i avvikande färg från 

med- eller motspelare. Målvakten måste dock ha ordinarie matchtröja med siffra på sig under västen. 

http://www.svenskhandboll.se/imagevaultfiles/id_19438/cf_31/f-renklat_matchprotokoll_20160928.pdf
http://www.svenskhandboll.se/imagevaultfiles/id_19439/cf_31/resultatmall_e-ungdom_0809.pdf
http://www.svenskhandboll.se/imagevaultfiles/id_19439/cf_31/resultatmall_e-ungdom_0809.pdf
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§1.8 Lagtimeout/Utbildningstimeout/Timeout 

§1.8.1 Senior-U13 (Lagtimeout) 

I matcher för senior ned till U13 tillämpas regeln med LAGTIMEOUT (3 timeouter per lag och match) i 

enlighet med den tillämpade avvikelsen enligt klarläggande 3 till regelboken. Mer information finns på 

SHF:s webbplats, www.svenskhandboll.se.  

§1.8.2 U12-U9 

I matcher för U12-U9 (som spelas på helplan) tillämpas systemet med UTBILDNINGSTIMEOUT, och i 

dessa serier tillämpas INTE regeln med LAGTIMEOUT (enligt §1.8.1).  

UTBILDNINGSTIMEOUT innebär att spelet stoppas efter 10 min i varje halvlek och lagen har då 2 min 

paus för att prata ihop sig. Utbildningstimeout är alltid efter 10 minuter, oavsett halvlekens längd.  

Efter utbildningstimeouten återupptas spelet med avkast för det laget som INTE gjorde avkast i början 

på respektive halvlek. 

§1.8.3 Timeout  

När ett straffkast döms, får domarna göra timeout, men bara om det föreligger väsentlig försening, t ex 

vid målvaktsbyte eller byte av kastare. 

§1.9 Punktmarkering och spelarbyten anfall/försvar 

§1.9.1 Punktmarkering 

För U16 och yngre är det ej tillåtet att punktmarkera motspelare d.v.s. ensidigt följa en (1) eller två (2) 

icke bollförande spelare utanför frikastlinjen (SHF:s tävlingsbestämmelser 2:16). SHF har fått lov från 

Danska Handbollförbundet att länka till en sida där de har ett jättebra material som visar godkända och 

icke godkända försvarssystem kopplat till Punktmarkering, http://www.dhf.dk/Regler/ungdoms--og-beach-

handball/Mandsopdækning.  

§1.9.2 Spelarbyten anfall/försvar 

För U14 och yngre är byte av anfall/försvar bara tillåtet då egna laget har bollen. Vid bestraffning för 

felaktigt byte anfall/försvar och vid felaktig punktmarkering skall progressiv bestraffning ges till 

lagansvarig, inte till spelaren. 

§1.10 Vardagsmatcher 

Seniormatcher KAN EJ inplaneras på vardagar, utan motståndarens medgivande, om reseavståndet överstiger 

15 mil. Matcher för U19 och yngre BÖR EJ inplaneras på vardagar, om reseavståndet överstiger 12 mil.  

OBS: Ovanstående gäller INTE flyttade eller uppskjutna matcher, utan enbart vid matchläggning av serierna. På 

grund av hallkapacitet kan det vid flyttad eller uppskjuten match vara nödvändigt att matchen spelas en vardag 

trots långt reseavstånd. 

Ovanstående bestämmelse gäller ej om TK fastställt matchens speltid. 

§1.11 Klister/vax 

Klister/vax FÅR EJ användas vid matcher för U14 och yngre. Vid matcher för U15-senior är klister/vax tillåtet. 

Klister/vax får endast appliceras på fingrarna. Om hallägare ej accepterar klister/vax för U15/U16, spelas 

matcherna utan detta. 

§1.12 Domare och matchfunktionärer 

De personer som tjänstgör som domare och matchfunktionärer ska vara utbildade av godkända instruktörer. 

Seniorserier Matcherna döms av lägst distriktsdomare som tillsätts av Småland-Blekinge HF. 

Matchfunktionärer (lägst distriktsfunktionärer) tillsätts av arrangerande 

förening. 

U19-U17 Matcherna döms av lägst distriktsdomare som tillsätts av Småland-Blekinge HF. 

Matchfunktionärer (lägst distriktsfunktionärer) tillsätts av arrangerande 

förening. 

http://www.svenskhandboll.se/
http://www.dhf.dk/Regler/ungdoms--og-beach-handball/Mandsopdækning
http://www.dhf.dk/Regler/ungdoms--og-beach-handball/Mandsopdækning
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U16-U15 Matcherna döms av minst en distriktsdomare (lägst) och en föreningsdomare 

som tillsätts av Småland-Blekinge HF. Matchfunktionärer (lägst 

föreningsfunktionärer där minst sekreteraren har kunskap om EMP) tillsätts av 

föreningen. 

U14-U13 Matcherna döms av föreningsdomare som tillsätts av föreningen. 

Matchfunktionärer (lägst föreningsfunktionärer där minst sekreteraren har 

kunskap om EMP) tillsätts av föreningen. 

U12-U9 Matcherna döms av föreningsdomare som tillsätts av föreningen. 

Matchfunktionärer (lägst föreningsfunktionärer) tillsätts av föreningen. 

Det är varje förenings ansvar att, i god tid innan seriespelet börjar, ta kontakt med Domarkommittén (DK) och 

boka utbildningstillfällen samt se till att föreningen har så många föreningsdomare och förenings- respektive 

distriktsfunktionärer som krävs för att föreningens lag ska kunna genomföra seriespelet med hänsyn tagen till 

ovanstående bestämmelser. 

Varje förening som har lag i seriespel, arrangerat av Småland-Blekinge HF, som kräver föreningsdomare och 

föreningsfunktionärer ska senast den 15 september kontakta DK för bokning av utbildningstillfälle. 

Om en förening efter den 31 oktober inte har anordnat någon föreningsdomarutbildning ledd av godkänd 

instruktör debiteras administrationsavgift enligt §1.12.1. 

Om en förening efter den 31 oktober använder sig av ej utbildade föreningsdomare så förbehåller sig Småland-

Blekinge HF rätten att tillsätta domare (i första hand från närområdet). 

I alla matcher, senior såväl som ungdomsmatcher, kan DK besluta att tillsätta matchdelegater.  

§1.12.1 Administrationsavgift avseende ej genomför föreningsdomarutbildning 

Administrationsavgift som debiteras förening som ej genomfört föreningsdomarutbildning enligt 

bestämmelserna i §1.12 är 2 500 SEK. 

§1.13 Medaljer 

§1.13.1 Seriespel 

Senior-U13: 1:an och 2:an erhåller medaljer. 

U9-U12: Diplom till alla kan erhållas vid anmälan till Småland-Blekinge HF:s kansli. 

§1.13.2 Ungdoms-DM 

1:an, 2:an och 3:an erhåller medaljer och 4:an erhåller också ett pris. 

§1.14 Sänkt målribba (Påhängsribba) 

§1.14.1 U12-U11 

I serier som är blandade för U11 och U12 samt i ”rena” U11-serier spelas MED sänkt målribba. I ”rena” 

U12-serier spelas INTE med sänkt målribba. 

§1.14.2 U10-U9 

I alla serier för U10-U9 där matcherna spelas på helplan spelas MED sänkt målbribba. 

§1.14.3 Särskild spelbestämmelse för sänkt målribba 

När det gäller sänkt målribba är allt att betrakta som målribba, även eventuella mellanstag samt den 

ursprungliga ribban. Tar bollen i någon del av ribban/ribborna och går ut på planen igen är att betrakta 

som en retur. 

Nedsänkt målribba för ett ordinarie handbollsmål (se §4.2.2) ska vara 30 cm hög och max 2,97 m bred. 

§1.15 Tävlingsansvarig 

Samtliga föreningar som deltar i tävlingar administrerade av Småland-Blekinge HF ska, senast i samband med 

att spelscheman för serierna fastställes för säsongen, till kansliet anmäla en eller flera tävlingsansvariga 

för föreningens räkning. 
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I enlighet med bestämmelserna i §2.1.1, §2.3.2 samt §3.7.2 är det enbart de tävlingsansvariga som kan 

sanktionera/bekräfta ansökan om matchändring, ett lämnat WO och/eller ansökan om åldersdispens för 

föreningens räkning.  

Annan person i föreningen kan skicka in ansökningar/lämna WO men ärendena kommer inte att behandlas 

förrän en tävlingsansvarig i föreningen har godkänt ansökan/lämnandet av WO. 

Föreningen måste ha anmält dessa representanter till kansliet för att kunna ansöka om matchändringar, lämna 

WO till matcher och/eller ansöka om åldersdispenser. 
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§2 Matchändringar 

§2.1 Ansökning avseende matchändring 

Alla ansökningar om matchändringar skall göras via MATCHÄNDRINGSBLANKETT eller det FORMULÄR som 

finns på Småland-Blekinge HF:s webbplats. 

För att förbundet skall kunna godkänna ansökan om matchändring krävs att den förening som ansöker om 

ändringen: 

a) Kontaktar motståndarföreningen och bestämmer nytt matchdatum samt ny speltid. 

b) Blanketten avseende ansökan om matchändring mailas till kansliet eller formuläret på webbplatsen fylls i. 

c) Matchen ändras i TA. Ev. kontakt med DK sköts av kansliet. Inblandade föreningar får ett mail från kansliet 

som bekräftelse på att matchändringen är godkänd. 

Föreningen som ansöker om matchändringen är ansvarig för att kontrollera på webbplatsen. 

Flyttas match utan godkännande av TK eller kansliet kan resultatet 0-10 utdömas för det lag, som orsakat 

flyttningen. 

Föreningarna ska använda blanketten avseende ansökan om matchändring eller formuläret på webbplatsen och 

vara noga med att uppge vilken förening som ansöker om matchändringen och vilka personer i respektive 

förening som kommit överens om matchändringen. 

Giltiga skäl för matchändring KAN vara: 

a) Förening har spelare som deltar i läger anordnade av SHF. 

b) Förening saknar spelplan (detta skall kunna styrkas skriftligt). 

c) Fler giltiga skäl finns i SHF:s tävlingsbestämmelser. 

Giltigheten för skäl som faller utanför ovanstående bedöms av TK. 

§2.1.1 Rätten att ansöka/sanktionera ansökan om matchändring 

Det är enbart, av föreningen utsedd, tävlingsansvarig (se §1:15) som har rätt att ansöka/sanktionera 

ansökan om matchändring för föreningens räkning. 

§2.1.2 Akuta matchändringar 

Akuta ansökningar om matchändring som görs mindre än 5 dagar innan fastställt speldatum får ej göras 

utan personlig kontakt med kansliet och ev. med DK (om DK tillsätter domare och eventuellt 

matchfunktionärer för den aktuella matchen). 

Vid matchändring/uppskjuten match samma dag eller dagen innan en match ska spelas ska arrangerande 

förening ta direktkontakt per telefon med tillsatta domare och funktionärer. Kansliet ska informeras så 

snart som möjligt. 

Om Småland-Blekinge HF tillsatt domare och matchfunktionärer framgår det vilka dessa är under aktuell 

match under ”Serier och resultat” på webbplatsen. Telefonnummer till domare återfinns också på 

webbplatsen. 

Nytt speldatum skall meddelas TK inom 10 dagar (i seniorserier) och 14 dagar (i serier för U19 och 

yngre) från ursprungligt/fastställt matchdatum, via blankett/formulär på webbplatsen. Om nytt speldatum 

inte meddelats TK inom den stipulerade tiden fastställer TK nytt speldatum. 

OBSERVERA: I de fall TK tvingas gå in och fastställa nytt speldatum finns det ingen garanti för att spelort 

blir samma som den ursprungliga. TK förbehåller sig rätten att boka speldatum där det finns halltid. Ifall 

det blir aktuellt för TK att boka in matchen i en hall som inte är något av lagens ordinarie hemmahall 

delar lagen lika på kostnader för hallhyra samt domare/funktionärer. Resa till hallen bekostar lagen själva. 

Om kansliet och ev. DK ej meddelas kan föreningen som ansöker om matchändringen förlora matchen 

på WO.  

Kostnader som uppstår vid försummelse av ovanstående debiteras felande förening.  

Om förening lämnar återbud till förenings nästa bortamatch mindre än 5 arbetsdagar före fastställt 

speldatum, äger arrangerande förening rätt att begära ersättning av gästande förening för de faktiska 

kostnader som återbudet innebär. Summan skall kunna styrkas skriftligt av arrangerande förening. 
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§2.1.3 Tidigareläggning av match 

Senior och U19-U15 

Om föreningar är överens om att spela en match före utsatt speldatum eller senast innan nästa match 

för något av de aktuella lagen uttages ingen administrationsavgift enligt §2.2. Detta under förutsättning 

att kansliet, i vanlig ordning, mottager en ansökan om matchändring, senast 5 dagar innan nytt aktuellt 

speldatum. 

 

U14-U9 

Om föreningar är överens om att spela en match före utsatt speldatum eller senast innan nästa match 

för något av de aktuella lagen uttages ingen administrationsavgift. Detta under förutsättning att kansliet 

mottager ansökan om matchändringen senast samma dag som matchen ska spelas. För serier där EMP 

används måste dock kansliet mottagit ansökan om matchändringen senast kl. 12:00 arbetsdagen före ny 

matchdag. 

 

Avvikelse 

Avvikelser från att meddela kansliet tidigareläggning av match enligt ovanstående innebär 

administrationsavgift. För alla matcher, som planeras efter ”nästa match” uttages administrationsavgift 

(se §2.2). 

§2.1.4 Tidsbestämmelser vid ansökan om matchändringar 

Fram till och med den 15/9 utgår ingen administrationsavgift vid matchändringar. 

OM match flyttas efter 15/9 av skäl som anges i §2.1 gäller följande: 

Seniormatcher och matcher för U19-U15 

Skriftlig matchändringsblankett (eller ifyllande av formulär på webbplatsen) SKALL vara Småland-Blekinge 

HF tillhanda SENAST 14 DAGAR INNAN FASTSTÄLLD MATCHDAG. Administrationsavgift vid 

matchändring debiteras enligt §2.2. 

 

U14-U9 

När det gäller tidigareläggning av match – se §2.1.3. 

 

För varje ansökan om matchändring (via blankett eller formulär på webbplatsen) som inkommer efter 

nästa spelomgång i aktuell serie debiteras administrationsavgift enligt §2.2. 

 

Alla seriematcher som i fastställd lottning ligger inplanerade att spelas innan den 30/11 skall spelas senast 

den 31/12, detta gäller även flyttade matcher.  

 

Alla seriematcher som i fastställd lottning ligger inplanerade att spelas efter den 1/12 och under våren 

skall spelas senast det datum som avslutar den sista omgången i respektive serie. 

 

För alla matcher som inte spelats den 31/12 eller vid sista omgången i den aktuella serien debiteras 

administrationsavgift enligt §2.2. 

 

Om det sker en matchändring utan godkännande eller som inte meddelats kansliet senast samma dag 

debiteras administrationsavgift enligt §2.2. 

§2.2 Administrationsavgifter 

Nedanstående avgifter gäller per match (även vid planerade sammandrag).  

Om matchdatum fastställs av TK enligt §2.1.2 

Debitering av administrationsavgift á 100 SEK per lag. 

Seniormatcher och matcher för U19-U15 

Ansökan om matchändring, som avser att matchen flyttas till efter nästa match för något av de aktuella lagen, 

inkommer till Småland-Blekinge HF:s kansli senast:  

Seniormatcher 

14 dagar före matchdag:  500 SEK per flyttad match 

Senare än 14 dagar före matchdag:  750 SEK per flyttad match 

Utan godkännande:  1000 SEK per flyttad match 
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Matcher för U19-U15 

14 dagar före matchdag:  300 SEK per flyttad match 

Senare än 14 dagar före matchdag:  500 SEK per flyttad match 

Utan godkännande:  750 SEK per flyttad match 

Avgift för flyttade matcher debiteras även om lag senare drar sig ur eller utesluts ur serie. 

När det gäller tidigareläggning av match – se §2.1.3. 

 

U14-U9 

Inkommer ansökan om matchändring efter nästa spelomgång i aktuell serie debiteras en administrationsavgift på 

300 SEK, som åläggs den förening som orsakat matchändringen. 

För alla matcher som inte spelats den 31/12 eller vid sista omgången i den aktuella serien, i enlighet med 

bestämmelserna i §2.1.4, debiteras administrationsavgift på 500 SEK till den förening som orsakat 

matchändringen. 

Om det sker en matchändring utan godkännande eller som inte meddelats kansliet enligt §2.1.3 utgår en 

administrationsavgift på 750 SEK till den förening som orsakat matchändringen. 

§2.3 Bestämmelser avseende Walk Over (WO) och urdragning av lag 

§2.3.1 Allmänt om WO 

Grundregeln för alla matcher som arrangeras av Småland-Blekinge HF är att de ska genomföras. TK ser 

WO som ett undantagsfall som blir aktuellt först när alla andra möjligheter, för att matchen ska spelas, 

är beaktade. 

Samtliga WO ska godkännas av TK, det vill säga att det inte nödvändigtvis är föreningen som vill lämna 

WO som bestämmer om det blir WO i matchen eller inte. 

§2.3.2 Rätten att lämna/sanktionera lämnandet av WO till en match 

Det är enbart, av föreningen utsedd, tävlingsansvarig (se §1:15) som har rätt att lämna/sanktionera 

lämnandet av WO för föreningens räkning. 

§2.3.3 WO-bestämmelser 

Följande gäller alla matcher där det lämnats WO: 

- Matcher där WO lämnas utreds av TK. 

- Resultatet vid WO skrivs till 0-10 (där förening som lämnat WO erhåller 0 mål). 

- Lag kan uteslutas från fortsatt seriespel redan efter ett lämnat WO. 

- Lag som lämnar WO till mer än en ett speltillfälle under säsong utesluts normalt ur serien (om 

särskilda skäl inte föreligger). 

- Förening som lämnar WO skall underrätta kansliet, motståndarföreningen, domare, ev. 

arrangörsförening och övriga berörda parter. 

Kostnader som eventuellt uppstår vid försummelse i ovanstående avseenden debiteras den felande 

föreningen. 

§2.3.4 Avgifter vid WO 

Nedanstående avgifter gäller per match (även vid planerade sammandrag). 

Senior och U19-U17 

WO-avgiften är 1500 SEK + serieanmälningsavgift + 200 SEK/mil vid lämnad WO till bortamatch. 

Under seriespelets fyra sista omgångar är WO-avgiften förhöjd till 3000 SEK + serieanmälningsavgift +  

200 SEK/mil vid lämnad WO till bortamatch. 

U16 och yngre 

WO-avgiften (gäller även DM-matcher) är 500 SEK + 200 SEK/mil vid lämnad WO till bortamatch. 

Under seriespelets fyra sista omgångar är WO-avgiften förhöjd till 1000 SEK + 200 SEK/mil vid lämnad 

WO till bortamatch. 
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Rätt till ersättning (gäller samtliga åldrar) 

Om förening lämnar WO och det är en bortamatch äger arrangerande förening rätt att begära 

ersättning av den förening som lämnar WO för de faktiska kostnader som lämnandet av WO innebär. 

Summan skall kunna styrkas skriftligt av arrangerande förening. 

§2.3.5 Urdragning av lag 

Förening, som drar sig ur lottad serie, debiteras ordinarie anmälningsavgift samt administrationsavgift 

enligt §2.3.6. Vid urdragning efter att seriens spelschema är fastställt tillkommer även en 

serieanmälningsavgift i administrationsavgift. Detta kallas nedan ”urdragningsavgift”. 

Den förening som drar sig ur redan startad serie skall senast veckan före nästa match meddela kansliet 

och berörda föreningar om detta. 

Om förening drar sig ur serie under de fyra sista omgångarna gäller dubbel urdragningsavgift. 

Kostnader som eventuellt uppstår vid försummelse i ovanstående avseenden debiteras den felande 

föreningen. 

§2.3.6 Administrationsavgift vid urdragning av lag 

Senior och U19-U17 1 000 SEK 

U16 och yngre 500 SEK 
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§3 Åldersindelningar, åldersklasser och 

representationsbestämmelser 

§3.1 Åldersindelning 

Då Svenska Handbollförbundet är på väg att ta beslut om att åldersklasserna i framtiden ska benämnas enligt  

U-benämningar är det på så vis åldersklasserna benämns i dessa bestämmelser. För att underlätta i en 

övergångsperiod nämns även de gamla benämningarna (Junior, A, B, C, D och E) nedan. 

Åldersklass Födelseår  

U19 1998 

U18 (Junior) 1999 

U17 (Junior) 2000 

U16 (A2) 2001 

U15 (A1) 2002 

U14 (B2) 2003 

U13 (B1) 2004 

U12 (C2) 2005 

U11 (C1) 2006 

U10 (D2) 2007 

U9 (D1) 2008 

U8 (E2) 2009 

U7 (E1) 2010 

§3.1.1 Särskild bestämmelse avseende serie för U19-U17 

I serie för U19-U17 (det som tidigare kallades ”juniorserie”) och som är administrerade av Småland-

Blekinge HF gäller åldersindelningen U19-U17 (se även §3.7.3). 

§3.1.2 Särskild bestämmelse avseende DM-turneringar 

VID ALLA DM-TURNERINGAR GÄLLER FÖLJANDE ÅLDERSINDELNING 

U18: Spelare födda tidigast 1999 

U15: Spelare födda tidigast 2002 

U13: Spelare födda tidigast 2004 

U12: Spelare födda tidigast 2005 

Lag som deltar i DM-turnering får INTE innehålla överåriga spelare! 

§3.2 Antal spelare och bestämmelse om målvakt 

I samtliga matcher för U19 och yngre (ej seniormatcher) är det tillåtet att använda 17 spelare. 

I samtliga matcher får målvakt ersätta utespelare och tvärt om. 

§3.3 Mixade lag 

För U11 och yngre är det tillåtet att utan begräsning för flickor att spela med pojkar och pojkar att spela med 

flickor. 

 

För U12 och äldre råder det en generell dispens för max två spelare förutsatt att föreningen inte har något lag 

för spelaren/spelarna att spela med i aktuell klass, alltså flicka/flickor spela med pojkar eller pojke/pojkar spela 

med flickor. Då det är en generell dispens behöver den ej sökas. Spelaren/spelarna är dock, redan efter en 

match, låst till den klassen under hela året. 

§3.4 Förening som har mer än ett lag inom samma åldersklass 

För förening som har mer än ett lag inom samma åldersklass gäller: 

 

U19-U17 

- Spelarna måste hela säsongen deltaga i samma lag. Spelare får under inga omständigheter vandra från lag I till 

lag II och tvärt om. 

- En spelare som hela tiden spelar som målvakt i lag I äger också rätt att deltaga som målvakt i lag II. Spelaren 

får endast deltaga som målvakt i de båda lagen. 
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U16 och yngre 

Spelarna, oavsett målvakt eller utespelare, äger rätt att fritt vandra mellan lag 1 och 2 och  

tvärtom, i alla klasserna. 

 

Om det visar sig att enskilda lag eller föreningar inte följer nedanstående rekommendation utan missbrukar 

ovanstående bestämmelse i syfte att nå kortsiktiga sportsliga framgångar har TK möjlighet att gå in och 

korrigera resultatet, eller kräva låsta trupper, det vill säga samma förfarande som för U19-U17. 

 

Rekommendation:  

Spelare i matcher för U16 och yngre äger rätt att deltaga i föreningens olika lag i samma åldersklass i en och samma 

serie, s.k. ”fri representation”. Syftet är att föreningar med stora trupper skall kunna deltaga med mer än ett lag för att 

alla skall få spela så mycket som möjligt. För att denna bestämmelse skall fungera krävs sportsliga och rättvisa 

hanbollsledare. Minsta möjliga dubbelspel skall naturligtvis eftersträvas men att eventuell dubblering naturligtvis 

cirkulerar bland alla spelare i truppen.  

§3.5 Samarbetsavtal för ungdomslag i seriespel 

Det är tillåtet med samarbetsavtal mellan lag, i åldern U19 och yngre, i två föreningar i seriespel arrangerat av  

Småland-Blekinge HF. 

 

Samarbetsavtal innebär att två föreningar kommer överens om att ha ett eller flera gemensamma  

lag i seriespel men utan att spelarna tvingas byta förening. 

 

För att TK skall godkänna ett samarbete krävs att ett samarbetsavtal för ungdomslag fylls i och skickas 

till kansliet senast 1 månad innan seriestart för de lag som det gäller. När ett samarbetsavtal är godkänt skickas 

en bekräftelse till båda föreningarna. En lista med aktuella avtal publiceras också på webbplatsen. 

 

Samarbetsavtal gäller enbart mellan de lag som nämns i avtalet och endast i Småland-Blekinge HF:s seriespel. 

Avtalet gäller alltså inte i DM eller USM samt inte heller i serie administrerad av annat distrikt eller i 

turneringar.  

 

Spelare från en förening kan alltså inte spela i något annat lag än det som man har ett samarbetsavtal med.  

Exempel: Om HK Boll och IF Hoppskott har samarbetsavtal om ett U15/U16-lag så kan inte någon spelare från HK 

Boll spela i IF Hoppskotts U19-U17-lag och tvärtom. 

§3.6 Speciella åldersbestämmelser 

För rätt att deltaga i seniorspel krävs att spelare fyller 17 år det kalenderår tävlingsåret börjar.  

Observera att en eventuell dispens för seniorspel enbart gäller för serier i den region där den är utfärdad OCH 

enligt de bestämmelser som anges i dispensbeslutet. 

U14 och yngre får under samma tävlingsår delta i högst två (2) ungdomsklasser (U19 och yngre). Se SHF:s 

tävlingsbestämmelser, kap 8:1, punkt 3, för mer information. 

§3.7 Överåriga spelare i seriespel 

§3.7.1 Allmänt om överåriga spelare i seriespel 

Förening som, i åldersklasserna U16-U9, vill använda spelare som är för gamla, skall skicka in skriftlig 

dispensansökan med motivering till förbundet (blankett finns på webbplatsen, 

www.svenskhandboll.se/smaland-blekinge). Spelare som ej anmälts till Småland-Blekinge HF är ej 

deltagarberättigad som överårig.  

 

Dispensbeslut delges föreningen skriftligt och skall tas med på alla matcher, och visas upp för  

motståndarförening(ar) före matchstart. 

 

Dispensansökningar för åldersklasserna U16-U13 ska vara inlämnade senast 31 augusti. 

Dispensansökningar för åldersklasserna U12-U9 ska vara inlämnade senast 30 september. 

 

Efter dessa datum behandlas enbart dispensansökningar på TK:s ordinarie sammanträden. 

 

I normalfallet medges två (2) spelare på dispens per lag, i serier som består av en årskull*.  

http://www.svenskhandboll.se/smaland-blekinge
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Notera att dispens i normalfallet enbart medges under förutsättning att föreningen saknar lag i samma 

eller äldre åldersklass som den aktuella dispensspelaren skulle kunna spela i. Dispens som söks av andra 

skäl än att det inte finns ett lag i rätt ålder eller äldre för spelaren att spela i skall tydligt motiveras. 

Dispens för mer än två (2) spelare per lag eller dispens som gäller för spel i en serie med dubbla 

årskullar** medges normalt inte.  

 

TK prövar alla dispenser individuellt, skäl som anges i ansökan och som inte täcks av dessa 

bestämmelser äger TK rätt att själva fatta beslut om.  

 

Alla dispenser som utfärdas kan komma att omprövas av TK om TK finner det befogat. 

 

* Med serier som består av en årskull menas de serier som benämns med endast ett årtal i serienamnet, 

exempelvis P00 SmBl SÖ. 

** Med serier som består av dubbla årskullar menas de serier som benämns med två årtal i serienamnet, 

exempelvis P00/01 SmBl SÖ. 

§3.7.2 Rätten att ansöka/sanktionera ansökan om åldersdispens 

Det är enbart, av föreningen utsedd, tävlingsansvarig (se §1:15) som har rätt att ansöka/sanktionera 

ansökan om åldersdispens för föreningens räkning.  

§3.7.3 Särskild bestämmelse avseende överåriga spelare i serie för U19-U17 

I serie för U19-U17 (tidigare ”juniorserie”) har varje lag rätt att använda sig av tre överåriga spelare 

per match. Dessa dispenser är generella och behöver ej sökas eller anmälas, oavsett ålder. 

Dispenserna är dock begränsade på så vis att dessa enbart gäller för spelare upp till och med division 2. 

Överåriga spelare som normalt spelar i division 1 eller högre får inte spela i serie för U19-U17. Om 

spelaren spelar EN match i division 1 eller högre kan denne alltså inte, efter det, spela i serie för U19-

U17 som överårig. De som, med födelseår, räknas som U19-, U18- och U17-spelare får alltid spela i 

serie för U19-U17, oavsett deltagande i övriga divisioner. 

 

Ytterligare dispenser i serie för U19-U17 medges, i normalfallet, inte. 

§3.7.4 Begränsningar för överåriga spelare 

- Har man under säsongen deltagit i lag över sin åldersklass äger man ej rätt att ”gå ner” och spela som 

överårig i åldersklassen under. Dispens kan alltså EJ sökas. 

- En överårig spelare kan endast deltaga i ett ungdomslag i seriespel. 

- Lag som spelar DM får inte innehålla överåriga spelare i enlighet med §3.1.2. 
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§4 Matchtider och storleksbestämmelser 

§4.1 Bestämmelse avseende matchtider 

Nedanstående matchtider avser matcher som spelas på helplan. 

Åldersklass  Vid enkelmatch Vid sammandrag 

U19-U17  2 x 30 min  2 x 25 min 

U16-U11  2 x 25 min  2 x 25 min 

U10-U9  2 x 25 min  2 x 20 min 

§4.2 Bestämmelser avseende storlekar för bollar, planer och handbollsmål 

§4.2.1 Bollstorlekar 

Bollar  Storlek (cm) Vikt (gram) Åldersklasser 

Minihandboll** 47-49 150-200 Allt minihandbollsspel/På tvären 

Storlek 0 46-50 250-300 Flickor U14-U9 

    Pojkar U12-U9 

Storlek 1 50-52 290-330 Flickor U16-U15 

    Pojkar U13-U14 

Storlek 2* 54-56 325-375 Flickor U17 och äldre 

    Pojkar U16-U15 

Storlek 3* 58-60 425-475 Pojkar U17 och äldre 

 

* Spel med klister/vax 

** Skumgummi/Gummiboll i mycket greppvänligt material 

§4.2.2 Planstorlekar och storlek för handbollsmål 

Handbollen använder två planstorlekar och tre olika storlekar på handbollsmålet. Allt detta för att 

anpassa spelet till åldern. 

Planstorlek (meter) Mål (meter)   Åldersklasser 

20 x 12  2 x 1,7   Allt minihandbollsspel 

40 x 20  3 x 1,7 (sänkt målribba enligt §1.14) U11 och yngre 

40 x 20  3 x 2   U12 och äldre 

 

Nedsänkt målribba för ett ordinarie handbollsmål ska vara 30 cm hög och max 2,97 m bred i enlighet 

med bestämmelserna i §1.14. 
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§5 Övriga bestämmelser 

§5.1 Bestämmelse avseende spel i annat distrikt 

Förening kan till TK ansöka om att få spela med lag i annat distrikts seriespel. 

Sådan ansökan kan beviljas om: 

- Föreningen redan har ett lag i Småland-Blekinge HF:s serie för den aktuella årskullen. Årskull räknas som 

ettårig, ej att förväxla med åldersklass, exempelvis ”A-ungdom” 

eller, 

- Det föreligger stora geografiska avstånd mellan den aktuella föreningen och övriga anmälda föreningar i den 

aktuella serien 

eller,  

- Föreningen har redogjort för andra, särskilda, skäl till varför det aktuella laget ska få spela i annat distrikt. 

För att önskemålet ska bli beviljat inom ramen för andra eller tredje punkten ovan får det inte påverka de andra 

anmälda lagen inom aktuell ålderskull i en allt för negativ utsträckning. 

Spel i annat distrikt tillåts enbart ned till C-ungdom. D- och E-ungdom är inte tillåtna att spela i annat distrikt. 

För C-ungdom ska särskild hänsyn tas till Riksidrottsförbundets bestämmelser för barnidrott. 

Förening som, sedan förbundet bildades, har särskild överenskommelse med Småland-Blekinge HF:s styrelse berörs bara 

delvis av ovanstående bestämmelse. 

§5.2 Bestämmelse avseende domaransvarig 

Varje förening som deltar i seriespel arrangerat av Småland-Blekinge HF ska senast den 15 september ha utsett  

en eller flera personer som är domaransvariga i föreningen och meddelat dessa namn till Småland-Blekinge HF:s 

kansli. Domaransvarig/a bör vara närvarande vid de föreningsdomarutbildningar som föreningen bokat och bör 

aktivt visa sig ut i hallarna. 

§5.3 Bestämmelse avseende frågor som inte beaktas i dessa tävlingsbestämmelser 

Tävlingskommittén har rätt att fatta beslut i frågor som i övrigt inte beaktats i dessa eller i SHF:s 

tävlingsbestämmelser. 

§5.4 Bestämmelse avseende ovetskap eller okunskap  

Ovetskap eller okunskap gällande dessa tävlingsbestämmelser fråntar ej förening, ledare eller spelare från att 

följa desamma. 
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VI ÄLSKAR IDROTT 

OCH 

ÄR STOLTA ÖVER VÅR SPORT 
 

RENT SPEL I SMÅLANDSIDROTTEN 

VI STÅR FÖR EN IDROTT DÄR: 
 

SPELARE respekterar domare, ledare, med- och motspelare 

 

LEDARE är goda föredömen som visar respekt mot domare 

och spelare 

 

FÖRÄLDRAR stöttar på ett positivt sätt med beröm och ett 

vårdat språk 

 

Det står vi för - Gör du? 

Lagidrotterna bandy, basket, fotboll, handboll, innebandy och 

ishockey i samverkan med Smålandsidrotten 

 

 
 

 


