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SMÅLAND – BLEKINGE HANDBOLLFÖRBUND 

 

 

1. Definitioner/terminologi 
Inom handbollen och i denna tävlingshandbok används en del ord och förkortningar som kan var 
svåra att förstå eller förvirrande då betydelsen inom handbollen kan vara annorlunda än vad vi är 
vana vid. För att underlätta läsningen och förståelsen av tävlingshandboken följer nedan ett antal 
ord, förkortningar och uttryck med förklaringar vad vi menar med dessa. 
 
Tävlingsadministrativt system (TA) – Är tävlingssystemet som används inom Svenska 
Handbollförbundet och det är där som alla matchtider och lottningar samt information om lag och 
föreningar återfinns.  
 
Seedning – Rankning av lag inför exempelvis ungdoms-DM eller senior-DM. 
 
Rak serie/dubbelmöte – Spelform där man möter alla lag i serien hemma/borta. Motsats till rak serie 
är någon form av pool-serie. Den vanligaste spelformen. 
 
Pool-serie – Spelform där man möter lagen i sin egen pool (grupp) två eller fler gånger och där man 
möter lagen i den andra poolen (gruppen) en eller fler gånger. Normalt möter man sin egen pool två 
ggr (hemma/borta) och den andra poolen en gång, antingen hemma ELLER borta. Används oftast när 
det är ett större antal lag i en och samma åldersklass och där man inte vill dela in serie efter geografi 
el liknande. 
 
Trippelmöte – Spelform där man möter alla lag i serien tre gånger. Hemma/Borta/Borta eller 
Hemma/Hemma/Borta alternativt Hemma/Borta/Hemma eller Borta/hemma/borta.  
 
Sammandrag – Innebär att man i en serie samlar tre eller fler lag som spelar minst två matcher vid 
samma tillfälle. Används oftast vid de längsta resorna i ungdomsserierna i vårt distrikt, för att korta 
resorna totalt sett över hela säsongen.  
 
Spelomgång – Normalt är en spelomgång mellan två datum där en eller flera matcher ska spelas. I 
Småland-Blekinge HF är en spelomgång oftast mellan Måndag-Söndag, d.v.s. en vecka (sju dagar) och 
det uttrycks normalt i en serielottning genom att söndagen i varje vecka står som sista speldag. 
 
Åldersklasser 2017/2018 
Senior - Födda 1998 och äldre 
Junior - Födda 1998- 2000 (i SmBl, är Juniorklassen treårig samt att tre överåriga har generell dispens 
oavsett ålder) 
A2 - Födda 2001 
A1 - Födda 2002 
B2 - Födda 2003 
B1 - Födda 2004 
C2 - Födda 2005 
C1 - Födda 2006 
D2 - Födda 2007 
D1 - Födda 2008 
E2 - Födda 2009 
E1 - Födda 2010 
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SMÅLAND – BLEKINGE HANDBOLLFÖRBUND 

 

 

2. Seniorserier 
Generella riktlinjer 
I Småland-Blekinge HF administreras herrar div 4 Småland-Blekinge och Damer div 3 Småland-
Blekinge. Serierna delas om antalet lag tillåter in i geografiska serier med minst 9 lag i varje serie. 
Vid indelning i geografisk serie avgörs indelningen efter kortast resväg enligt Google Maps. 
 
Serierna spelas normalt som rak serie med dubbelmöte, men om antalet lag kräver det kan beslut tas 
om att serierna spelas med trippelmöte.  
 
Spelperioden är mellan oktober-mars med ev. kvalspel i april. (undantag kan förekomma beroende 
på SHFs planering) 
Seriesegraren i respektive serie flyttas upp till herrar div 3 respektive damer div 2 nästkommande 
säsong, förutsatt att seriesegraren är berättigad att flyttas upp (se SHFs tävlingsbestämmelser för 
regler).  
 
Hur många lag som flyttas ner från överliggande division beslutas inom Region Syd (Småland-
Blekinge och Skånes HF) inför varje säsong.  
 
Det är TK som gör serieindelning efter anmälningstidens slut och skickar därefter ut förslag på 
serieindelning till föreningarna på remiss. Ev. synpunkter och önskemål på serieindelningen ska göras 
till TK senast 7 dagar innan tävlingskonferensen eller senast innan av TK meddelat datum.  
Om hänsyn till inkomna synpunkter/önskemål ska tas beslutas av TK.  
 
Vägledande för TKs beslut ska vara om önskemålet/synpunkten är praktiskt genomförbar och inte 
negativt påverkar den aktuella serien eller tredje part, exempelvis annat lag i serien eller lag i annan 
serie inom samma klass. Om TK finner att en synpunkt/önskemål skulle ha negativ inverkan på serien 
i sin helhet eller för tredje part ska önskemålet/synpunkten lämnas utan bifall.  
 
För regler och bestämmelser gällande herrar div 3 och damer div 2 och uppåt se SHFs 
tävlingsbestämmelser och tävlingshandbok. 
 

2.1 Damseniorserier 

Småland-Blekinge HF tillhör Region Syd och seniorserierna i regionen är indelade i regionala serier 
och lokala seniorserier enligt nedan: 
 
Damer div 2 Södra (Regional, Skånes HF administratör) 
Damer div 3 SmBl (Lokal, Småland-Blekinge HF administratör) 
Damer div 3 A (Lokal, Skånes HF administratör) 
Damer div 3 B (Lokal, Skånes HF administratör) 
 
Normalt ska alla ovanstående serier innehålla 12 lag. De lokala serierna kan spelas med fler eller färre 
lag efter beslut från respektive distrikts TK. De regionala serierna kan spelas med fler eller färre lag 
efter beslut från SHF. 
 
– Matcherna döms av distriktsdomare som tillsätts av Småland-Blekinge HF.  
– Funktionärer (lägst distriktsfunktionärer) tillsätts av föreningen. 
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2.2 Upp – och nerflyttning Damseniorserier 

Uppflyttning/nedflyttning/kval till div 1 och 2 regleras av SHF se SHF tävlingsbestämmelser samt 
tävlingshandbok. 
 
Damer div 3 SmBl  
Lag 1 – flyttas upp till damer div 2 S 
 
Segrarna i de två dam div 3 serierna som administreras av Skånes HF spelar kvalspel mot varandra 
och segraren i kvalet tar plats i damer div 2 S kommande säsong. Former för kvalspelet beslutas inom 
Region Syd. 
 
Ifall vakanser uppstår i damer div 2 regleras tillsättning av dessa vakanser efter beslut inom Region 
Syd, d.v.s. gemensamt av Skånes HF och Småland-Blekinge HF. Normalt följer Region Syd samma 
fördelningsprinciper vid vakanser som gäller för damer div 1 och uppåt, d.v.s. samma regler som 
återfinns i SHF Tävlingshandbok/tävlingsbestämmelser. 
 

2.3 Herrseniorserier 

Småland-Blekinge HF tillhör Region Syd och seniorserierna i regionen är indelade i regionala serier 
och lokala seniorserier enligt nedan: 
 
Herrar div 2 Södra (Regional, Skånes HF administratör) 
Herrar div 3 SSN (Regional, Småland-Blekinge HF administratör) 
Herrar div 3 SSS (Regional, Skånes HF administratör) 
Herrar div 4 SmBl (Lokal, SmBl administratör) 
Herrar div 4 A (Lokal, Skånes HF administratör) 
Herrar div 4 B (Lokal, Skånes HF Administratör) 
 
Normalt ska alla ovanstående serier innehålla 12 lag. De lokala serierna kan spelas med fler eller färre 
lag efter beslut från respektive distrikts TK. De regionala serierna kan spelas med fler eller färre lag 
efter beslut från SHF. 
 
– Matcherna i Herrar div 2 Södra döms av Regiondomare som tillsätts av Regionansvarige och övriga   
   serier döms av distriktsdomare som tillsätts av Småland-Blekinge HF.  
– Funktionärer (lägst distriktsfunktionärer) tillsätts av föreningen. 

 

2.4 Upp- och nerflyttning Herrseniorserier 

Uppflyttning/nedflyttning/kval till div 1 och 2 regleras av SHF, se SHFs tävlingsbestämmelser samt 
tävlingshandbok. 
 

Herr div 3 SSN (11 lag) 
Lag 1 – flyttas upp till herrar div 2 S 
Lag 2 – får kvala till herrar div 2 S 
Lag 11 – flyttas ner till herrar div 4 
 

Herrar div 4 SmBl 
Lag 1 och 2 – flyttas upp till herrar div 3 SSN 
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Upp och nerflyttning till och från herrar div 2 S regleras i SHFs tävlingsbestämmelser samt 
tävlingshandbok. 
 

Ifall vakanser uppstår i herrar div 2 och herrar div 3 regleras tillsättning av dessa vakanser efter beslut 
inom Region Syd, d.v.s. gemensamt av Skånes HF och Småland-Blekinge HF. Normalt följer Region 
Syd samma fördelningsprinciper vid vakanser som gäller för herrar div 1 och uppåt, d.v.s. samma 
regler som återfinns i SHF Tävlingshandbok/tävlingsbestämmelser.  
 

2.5 Lag från annat distrikt/spel i annat distrikt 

I de fall ett lag från annat distrikt spelar i seniorserie som administreras av Småland-Blekinge HF eller 
om ett lag från Småland-Blekinge HF spelar i seniorserie som administreras av annat distrikt och 
kvalificerar sig för högre division så kvalificerar sig laget till högre division i den region som 
föreningen tillhör. Undantag från detta kan endast beslutas av SHF.  
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3. Ungdomsserier 
Generella riktlinjer serieindelning 
Ungdomsserierna i Småland-Blekinge HF delas alltid in efter ålder och åldersindelningen följer alltid 
SHFs indelning i A-B-C-D och E-ungdom (se bilaga). Vi blandar i en serie aldrig mellan klasserna, dvs. 
om en serie blir dubbelårig så är den det inom exempelvis C-ungdom (C1 och C2 spelar ihop) eller B-
ungdom (B1 och B2 spelar ihop) och aldrig så att exempelvis B1 spelar med C2. 
 
Vidare arbetar vi i Småland-Blekinge HF med uppdelning i barn respektive ungdomshandboll i 
enlighet med Riksidrottsförbundets (RF) dokument Idrotten Vill som också är grunden för SHF 
riktlinjer för barn- och ungdomshandboll.  Detta innebär att upp till 12 års ålder räknas det som 
barnidrott och från 13-20 år som ungdomsidrott. Denna uppdelning innebär att vi upp till 12 års ålder 
leker handboll med tävlingsinslag och tävlingen/tävlingarna ska vara underordnade leken. Av den 
anledningen redovisas inte resultat eller tabeller publikt (via hemsidor osv) i Småland-Blekinge HF 
före 12 års ålder. Vidare innebär denna uppdelning också att vi INTE före 13 års ålder lottar serier 
över hela distriktet. ALLA C och D-ungdomsserier blir geografiskt indelade. 
 
Spelperioden är mellan oktober och mars. Endast i undantagsfall tillåts matcher att spelas i april 
månad. Detta är också i enlighet med Samsyn Småland som är en överenskommelse mellan de 
största bollsporterna i Småland om förutsättningar för barn och ungdomars förutsättningar att kunna 
hålla på med flera idrotter längre upp i åldrarna. 
Generellt speluppehåll i serierna för jul och nyår samt påsk och finalspelet i ungdoms DM. Övriga lov 
är det ej frilagt i serierna även om vi gör uppehåll om det är möjligt.  
 
Steg 1 i USM i respektive åldersklass friläggs alltid från seriematcher. Övriga steg blir ej automatiskt 
frilagda utan lag som går till dessa har rätt att kostnadsfritt flytta seriematch som ligger planerad 
samma helg som USM spel, förutsatt att begäran om matchändring meddelas TK senast 14 dagar 
efter avancemang till nästa steg i USM. 
 
För varje klass gäller att TK beslutar om ett önskvärt antal matcher och utifrån det samt geografi 
delas serierna in. Specifika bestämmelser per ålder, se respektive klass.  
 
Det är TK som gör serieindelning efter anmälningstidens slut och skickar därefter ut förslag på 
serieindelning till föreningarna. Ev. synpunkter och önskemål på serieindelningen ska göras till TK 
senast innan av TK meddelat datum. 
 
Om hänsyn till inkomna synpunkter/önskemål ska tas beslutas av TK.  
 
Vägledande för TKs beslut ska vara om önskemålet/synpunkten är praktiskt genomförbar och inte 
negativt påverkar den aktuella serien eller tredje part, exempelvis annat lag i serien eller lag i annan 
serie. Om TK finner att en synpunkt/önskemål skulle ha negativ inverkan på serien i sin helhet eller 
för tredje part ska önskemålet/synpunkten lämnas utan bifall.  
 
Vid bifall av önskemål/synpunkt kan TK komma att skicka ut ett reviderat serieförslag där det tydligt 
redogörs för den eller de aktuella ändringarna.  
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3.1 Junior, födda 1998-2000* (Riktvärde 16 matcher) 

– Spelas i huvudsak som en serie över hela distriktet.  
– Vid fler än 18 anmälda lag delas lagen in geografiskt. 
– I juniorklassen lottas inga sammandrag automatiskt in utan det är upp till varje förening att själva 
göra överenskommelser om man vill spela mer än en match vid ett speltillfälle. 
– Generell dispens för 3 st. överåriga spelare oavsett ålder gäller, se SmBl HFs tävlingsbestämmelser 
för mer info. 
– TK beslutar om spelsätt (dubbel, trippel eller poolspel) för att komma så nära riktvärdet för antal 
matcher som möjligt. 
– Matcherna döms av distriktsdomare som tillsätts av Småland-Blekinge HF.  
– Funktionärer (lägst distriktsfunktionärer) tillsätts av föreningen. 

 
*I Småland-Blekinge HF spelar vi med 3 åriga juniorserier där man dessutom får lov att använda 3 
överåriga spelare oavsett ålder (de får dock ej spela i div 1 och högre) utan att söka dispens. 
 

3.2 A-ungdom, födda 2001-2002 (Riktvärde 18 matcher) 

– Minst 9 anmälda lag i respektive ålder (01 och 02) krävs för att en serie ska bli av.  
– Om mindre än 9 lag anmäler sig i någon eller båda respektive åldrar (01 och 02) slås åldrarna ihop 
till en klass. 
– Vid fler än 18 anmälda lag delas lagen i första hand utifrån geografi i en Norr och Södra serie. TK 
kan dock om man anser det motiverat besluta om annan indelning. 
– I A-ungdom lottas inga sammandrag automatiskt in utan det är upp till varje förening att själva göra 
överenskommelser om man vill spela mer än en match vid ett speltillfälle. 
– Dispenser enligt SmBl HFs tävlingsbestämmelser. 
– TK beslutar om spelsätt (dubbel, trippel eller poolspel) för att komma så nära riktvärdet för antal 
matcher som möjligt. 
– Matcherna döms av minst en distriktsdomare och en föreningsdomare som tillsätts av Småland-  
   Blekinge HF.  
– Funktionärer (lägst föreningsfunktionärer men med kunskap om EMP) tillsätts av föreningen. 
 

3.3 B2-ungdom, födda 2003 (Riktvärde 18 matcher) 

– Minst 7 anmälda lag krävs för att en ren serie ska bli av.  
– Om mindre än 7 lag anmäler sig slås B2 och B1 ihop till en serie.  
– Mellan 7-16 lag spelas serien som en serie över hela distriktet.  
– Vid fler än 16 lag delas lagen in geografiskt.  
– Vid mer än 20 mil (enkel resa) spelas matcherna i sammandragsform. 
– Dispenser enligt SmBl HFs tävlingsbestämmelser. 
– TK beslutar om spelsätt (dubbel, trippel eller poolspel) för att komma så nära riktvärdet för antal 
matcher som möjligt. 
– Matcherna döms av föreningsdomare som tillsätts av föreningen.  
– Funktionärer (lägst föreningsfunktionärer men med kunskap om EMP) tillsätts av föreningen. 
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3.4 B1-ungdom, födda 2004 (Riktvärde 20 matcher) 

– Minst 7 anmälda lag krävs för att en ren serie ska bli av.  
– Om mindre än 7 lag anmäler sig slås B1 och B2 ihop till en serie.  
– Mellan 7-16 lag spelas serien som en serie över hela distriktet.  
– Vid fler än 16 lag delas lagen in geografiskt.  
– Vid mer än 20 mil (enkel resa) spelas matcherna i sammandragsform. 
– Dispenser enligt SmBl HFs tävlingsbestämmelser. 
– TK beslutar om spelsätt (dubbel, trippel eller poolspel) för att komma så nära riktvärdet för antal 
matcher som möjligt 
– Matcherna döms av föreningsdomare som tillsätts av föreningen.  
– Funktionärer (lägst föreningsfunktionärer men med kunskap om EMP) tillsätts av föreningen. 

 

3.5 C2-ungdom, födda 2005 (Riktvärde 20 matcher) 

– Ska spelas som geografiskt indelade serier i första hand. 
– För att ren serie ska bli av krävs 7 lag anmälda från samma geografiska zon (Norr/Söder) 
– Om mindre än 7 lag anmäler sig från samma geografiska område slås C1 och C2 ihop med 
motsvarande lag i samma geografiska område i C1. 
– Vid mer än 15 mil (enkel resa) spelas matcherna i sammandragsform. 
– Dispenser enligt SmBl HFs tävlingsbestämmelser. 
– TK beslutar om spelsätt (dubbel, trippel eller poolspel) för att komma så nära riktvärdet för antal 
matcher som möjligt 
– Vid sammanslagen serie/er med C1 spelas serien utan resultat och tabellvisning på hemsidor. 
– Matcherna döms av föreningsdomare som tillsätts av föreningen.  
– Funktionärer (lägst föreningsfunktionärer) tillsätts av föreningen. 
 

3.6 C1-ungdom, födda 2006 (Riktvärde 20 matcher) 

– Ska spelas som geografiskt indelade serier i första hand. 
– För att ren serie ska bli av krävs 7 lag anmälda från samma geografiska zon (Norr/Söder) 
– Om mindre än 7 lag anmäler sig från samma geografiska område slås C1 och C2 ihop med 
motsvarande lag i samma geografiska område i C2. 
– Vid mer än 15 mil (enkel resa) spelas matcherna i sammandragsform. 
– Dispenser enligt SmBl HFs tävlingsbestämmelser. 
– TK beslutar om spelsätt (dubbel, trippel eller poolspel) för att komma så nära riktvärdet för antal 
matcher som möjligt. 
– inget resultat eller tabellvisning på hemsidor. 
– Matcherna döms av föreningsdomare som tillsätts av föreningen.  
– Funktionärer (lägst föreningsfunktionärer) tillsätts av föreningen. 
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3.7 D2-ungdom, födda 2007 (Riktvärde 16 matcher) 

– Ska spelas som geografiskt indelade serier i första hand. 
– För att ren serie ska bli av krävs 7 lag anmälda från samma geografiska zon (Norr/Söder) 
– Om mindre än 7 lag anmäler sig från samma geografiska område slås D1 och D2 ihop med 
motsvarande lag i samma geografiska område i D1. 
– Vid mer än 12 mil (enkel resa) spelas matcherna i sammandragsform. 
– Dispenser enligt SmBl HFs tävlingsbestämmelser. 
– TK beslutar om spelsätt (dubbel, trippel eller poolspel) för att komma så nära riktvärdet för antal 
matcher som möjligt. 
– Inget resultat eller tabellvisning på hemsidor. 
– Matcherna döms av föreningsdomare som tillsätts av föreningen.  
– Funktionärer (lägst föreningsfunktionärer) tillsätts av föreningen. 

 

3.8 D1-ungdom, födda 2008 (Riktvärde 16 matcher) 

– Ska spelas som geografiskt indelade serier i första hand. 
– För att ren serie ska bli av krävs 7 lag anmälda från samma geografiska zon (Norr/Söder) 
– Om mindre än 7 lag anmäler sig från samma geografiska område slås D1 och D2 ihop med 
motsvarande lag i samma geografiska område i D2. 
– Vid mer än 12 mil (enkel resa) spelas matcherna i sammandragsform. 
– Dispenser enligt SmBl HFs tävlingsbestämmelser. 
– TK beslutar om spelsätt (dubbel, trippel eller poolspel) för att komma så nära riktvärdet för antal 
matcher som möjligt. 
– Inget resultat eller tabellvisning på hemsidor. 
– Matcherna döms av föreningsdomare som tillsätts av föreningen.  
– Funktionärer (lägst föreningsfunktionärer) tillsätts av föreningen. 
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4. Urdragningar 
Seniorserier 

Vid urdragning i seniorserie så lottas serien om fram till och med det datum som serien fastställs 
(datum bestäms av TK inför varje säsong och meddelas via utskick).  
 
TK kan i undantagsfall besluta att en seniorserie ska lottas om i sin helhet om en eller flera 
urdragningar sker efter att serien är fastställd om det innebär att kvarvarande lag får ett väldigt litet 
antal matcher eller om en urdragning eller flera kan anses påverka ett annat lag väldigt negativt eller 
om TK bedömer att alla lag i serien i stort tjänar på att serien lottas om. 
 
Vid urdragning efter att serien är fastställd så plockas lagets matcher bort från spelschemat. Vid 
sådan händelse har kvarvarande föreningar rätt att fram till 14 dagar efter att det meddelats om en 
urdragning att kostnadsfritt justera spelschemat för att få bättre spelrytm. TK äger rätt att i 
undantagsfall om man anser att situationen kräver det fatta beslut om omlottning eller 
komplettering av lottningen med fler matcher även efter att serien är fastställd. 
 
För övrig info om urdragningar samt kostnader för att dra sig ur seriespel se Småland-Blekinge HFs 
tävlingsbestämmelser. 
 
Junior- och ungdomsserier 

Vid urdragning i ungdomsserie så lottas serien om fram till och med det datum som serien fastställs 
(datum bestäms av TK inför varje säsong och meddelas via utskick/hemsidan), eller fram till och med 
1 månad innan seriestart vilket som infaller först. Vid urdragning efter att serien är fastställd eller 
senare än en månad innan seriestart så plockas lagets matcher bort från spelschemat. Vid sådan 
händelse har kvarvarande föreningar rätt att fram till 14 dagar efter att det meddelats om en 
urdragning att kostnadsfritt justera spelschemat för att få bättre spelrytm. 
 
I händelse av urdragning i lottad poolserie så ersätts det urdragna laget av ett så kallat Fiktivt lag som 
alla lag vinner mot med 1-0.  
 
I serie med sammandrag där lag drar sig ur och matcherna stryks så är det i ev kvarvarande matcher 
det lag som står som hemmalag som ska planera in nytt matchdatum.  
 
TK kan i undantagsfall besluta att en ungdomsserie ska lottas om i sin helhet om en eller flera 
urdragningar sker efter att serien är fastställd om det innebär att kvarvarande lag får ett väldigt litet 
antal matcher eller om en urdragning eller flera kan anses påverka ett annat lag väldigt negativt eller 
om TK bedömer att alla lag i serien i stort tjänar på att serien lottas om.  
 
TK kan i undantagsfall besluta att två ungdomsserier ska slås ihop och lottas om i sin helhet om en 
eller flera urdragningar sker efter att serierna är fastställda om urdragningarna innebär att en serie 
blir betydligt sämre än den andra i samma åldersklass. En sådan sammanslagning ska i så fall endast 
ske inom åldersklasserna (A-B-C-D). 
 
För övrig info om urdragningar samt kostnader för att dra sig ur seriespel se Småland-Blekinge HFs 
tävlingsbestämmelser. 
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5. DM 
5.1 Senior-DM 

Senior-DM spelas varje år i augusti/september, med finalspel ca 14 dagar innan 
Elitserierna/allsvenskorna/div 1 startar. Datum kan alltså variera från år till år beroende på SHFs 
terminsplanering. 
 
Kvalspelet lottas utifrån seedning som TK gör. 
Seednings ordning: 
1. Divisionstillhörighet 
2. Placering föregående års DM-finalspel. 
3. Placering i föregående års serie (om samma divisionstillhörighet) 
 
I kvalspelet spelar alltid lägst seedat lag som hemmalag. 
 
Finalspelet spelas på skilda dagar för herrar respektive damer. Segrande förening året innan blir 
arrangör kommande år. 
 
OBS: Översyn av hur Senior DM ska spelas i framtiden pågår  
 

5.2 Ungdoms-DM 
Ungdoms-DM spelas varje år med kvalspel under oktober-februari. Ungdoms-DM spelas i 4 pojk- och 
4 flick klasser. De som spelar DM är junior samt A1, B1 och C2. 
 
Herrjunior* 
Damjunior* 
A1 
B1 
C2 
 
* I DM är juniorklasserna tvååriga (99/00) och inga överåriga får delta. Förutsättning för att klasserna 
skall spelas är att minst 5 lag anmäler sig.  
 
Finalspelet arrangeras för alla klasser lördag V.9. Arrangör för finalspelet utses av TK.  
 
Lottningen för ungdoms DM- skickas ut senast den 1/10 varje år. 
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6. Säsongsplanering 
TK gör varje säsong en säsongsplanering/terminsplan där alla omgångar i de olika serierna, USM-steg, 
cuper, läger mm är inplanerat.  
 
Det förutsätts att ALLA föreningar ser till att sprida denna till sina ledare och att man tar hänsyn till 
den vid inplanering och flyttning av matcher.  
 
Terminsplan för säsongen 17/18 skickas ut i samband med utskick av lottningen i juni 2017. 
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7. Sanktionerade ungdomsturneringar 

Alla turneringar som spelas i distriktet och där 5-32 lag deltar ska söka sanktion för turneringen hos 
Småland-Blekinge HF, på erforderlig blankett (se bilagor samt hemsidan). Turneringar för 33 lag eller 
fler ska sanktion beviljas av SHF. I båda fallen skickas sanktionsansökan till Småland-Blekinge HF, i de 
fall SHF ska bevilja sanktion skickar Småland-Blekinge HF vidare ansökan efter att man tillstyrkt 
sanktion.  
 
Ansökan för turnering som under kommande år startar under perioden 1 januari-30 juni ska vara 
Småland-Blekinge HF tillhanda senast den 15 juli året innan.   
 
Ansökan för turnering som under kommande år startar under perioden 1 juli-31 december ska vara 
Småland-Blekinge HF tillhanda senast den 10 januari samma år. 
 
Observera att för turneringar med mer än 32 lag tar SHF ut en sanktionsavgift á 50 kr per lag, dock 
max 20 000 kr per turnering. 
 
För mer detaljerade bestämmelser om sanktionerade cuper se kapitel 5 i SHFs tävlingshandbok. 
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8. Domare/Funktionärer 
I alla matcher på helplan använder vi inom Småland-Blekinge HF tvådomarsystem och det ska finnas 
utbildade funktionärer på alla matcher. 
 

8.1 Domare 

Tillsättning av domare i elitserierna till div 1 herrar görs av SHF. Tillsättning av domare i div 2 herr och 
div 1 damer görs av regional domartillsättare utsedd av SHF. Tillsättning av domare från herr div 3 
och dam div 2 ner till och med A-ungdom görs av Småland-Blekinge HFs kansli. 
 
B-ungdom och yngre döms av föreningsdomare och tillsätts av föreningarna själva. Tänk på att alla 
domare som dömer i föreningen ska ha genomgått föreningsdomarutbildning i regi av Småland-
Blekinge HF med av förbundet godkänd instruktör. 
 
Föreningsdomarutbildningar arrangeras på plats ute i föreningarna och det är föreningens ansvar att 
i god tid innan seriestart ta kontakt med domarkommittén (DK) och boka utbildning för föreningen 
samt att se till att föreningen har så många föreningsdomare som krävs för att föreningens lag ska 
kunna genomföra seriespelet. 
 
Domarnivå och tillsättning: 
 

Elit herr/dam och allsvenskan herr – Elitdomare (SHF tillsätter) 
Div 1 herr och allsvenskan dam – Förbundsdomare (SHF tillsätter) 
Div 2 herr och dam div 1 – Regiondomare (Tillsätts av regiondomaransvarig i Region Syd) 
Övriga seniorserier – Distriktsdomare (Tillsätts av Småland-Blekinge HF) 
Junior- och A-ungdomsserierna – Distriktsdomare (Tillsätts av Småland-Blekinge HF) 
Övriga ungdomsserier – Föreningsdomare (Tillsätts av respektive förening) 
 

8.2 Funktionärer 

I alla seniorserier ner till och med B-ungdom ska EMP (Elektroniskt matchprotokoll) användas. Alla 
funktionärer som ska sitta på matcher med EMP ska vara utbildade i EMP. I alla serier inom Småland-
Blekinge HF ska två funktionärer användas vid varje match. 
 
I seniorserierna från herr div 3 och dam div 2 och neråt samt i juniorserierna ska båda funktionärer 
vara utbildade distriktsfunktionärer. 
 
I ungdomsserier skall båda vara utbildade föreningsfunktionärer. Tänk på att alla funktionärer ska ha 
genomgått föreningsfunktionärsutbildning i regi av Småland-Blekinge HF med av förbundet godkänd 
instruktör. 
 
OBS: I C1 och D-ungdom används förenklat pappersprotokoll.  
 
Distriktsfunktionärsutbildning arrangeras av Småland-Blekinge HF varje höst. 
Föreningsfunktionärsutbildning arrangeras på plats ute i föreningarna och det är föreningens ansvar 
att i god tid innan seriespel startar, ta kontakt med domarkommittén (DK) och boka utbildning för 
föreningen samt att se till att föreningen har så många föreningsfunktionärer som krävs för att 
föreningens lag ska kunna genomföra seriespelet. 


