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Har du tänkt på?

Här finner ni några punkter som vi vill att ni går igenom när man som spelare står inför valet att byta förening.
Resor
- Hur mycket tid kommer du att lägga på resor från och till träning/matcher?
- Måste du ha hjälp med dina resor eller hur ser kollektivtrafiken ut för att du på egen hand ska kunna ta dig till
och från träning/matcher?
Mat
-

Kommer du att ha tillräckligt med tid till att förbereda dig genom att äta ordentligt inför och efter varje
träning och match?

Träningstider
- Vilka träningstider har den nya föreningen?
Skola
- När ska du läsa dina läxor?
Uppbackning
- Har du stöd från dina föräldrar?
- Har du stöd från den nya föreningen?
- Har du stöd från din nuvarande förening?
Nya och gamla kompisar
- Blir det långa resor till de nya lagkamraterna?
- Får du tid över till dina nuvarande kompisar?
Konkurrens
- Hur ser det ut i den nya föreningen?
- Hur ser det ut på din position/positioner?
- Var kommer du få mest speltid?
Kvar i den nuvarande föreningen
- Skulle du kunna spela kvar med din nuvarande förening och t.ex. få hjälp av den nya föreningen med
individuell träning?
- Kan man samarbeta med den nya föreningen så att man tränar där något pass i veckan?
Målsättning
- Har du en plan för din individuella utveckling?
- Vad vill du med ditt handbollsspelande och kan du uppnå det där du befinner dig nu?
Klubbar

Har det funnits en kommunikation mellan föreningarna om spelaren, som sträcker sig längre än mellan tränare och
tränare?
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Att byta förening för barn och ungdomar
En guide för spelare, föräldrar och föreningar.

Fråga: Får jag byta förening när som helst?
Svar: Det går att byta förening hela året men under vissa perioder är det begränsat.
- 1:a maj till sista juli så godkänns alla anmälda spelarövergångar.
- 1:a augusti till sista oktober behandlas endast spelarövergångar som uppfyller vissa kriterier.
- 1:a november till sista december så godkänns alla anmälda spelarövergångar.
- 1:a januari till sista april behandlas endast spelarövergångar som uppfyller vissa kriterier.
Fråga: Varför begränsas möjligheten att byta förening under två perioder per säsong?
Svar: Vi vill ge föreningarna en rimlig möjlighet att planera sin verksamhet. Föreningsbyten under
säsongsupptakten och i slutet av säsongen kan leda till att hela lag läggs ner, vilket gör att färre personer
spelar handboll och att föreningars ekonomier blir ansträngda på grund av urdragningsavgifter.
Fråga: Men ni tillåter ju att spelare byter förening under november och december, leder inte det till lika
många urdragningar?
Svar: Vi anser att spelare ska kunna byta förening under säsongen. När säsongsupptakten är passerad och
föreningens verksamhet är igång är lagen inte lika känsliga för att spelare lämnar. Den 1 november är ett
naturligt datum då det för många är höstlov och seriespelet har ett litet uppehåll.
Fråga: Men ska jag tvingas spela kvar i mitt gamla lag om jag vill byta?
Svar: Det finns vissa möjligheter att byta förening under säsongen, men om kriterierna inte uppfylls så
måste spelaren vänta tills en ny period inleds.
Vår tanke är att ett föreningsbyte inte ska vara något som ska vara brådskande och att det inte bör vara
något problem för en spelare att stanna kvar i sitt nuvarande lag under en period.
Fråga: Vilka kriterier är det som ska uppfyllas för att man ska få göra en spelarövergång?
Svar: Det finns tre skäl som gör att du får byta förening under hela säsongen:
- Att spelaren flyttar på ett sådant sätt som motiverar ett föreningsbyte.
- Att spelarens förening upphör med handbollsverksamhet i berörd åldersklass, vilket betyder att
laget inte finns kvar i seriespel.

-

Att särskilda skäl föreligger (dispens ansöks om till respektive SDF där både nuvarande och nya
föreningen skriftligt ska yttra sig).
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Ansökan om matchflytt

Bestämmelser kring matchflyttar finner ni i § 1:6 Inplanering av hemmamatch/ansökan om matchflytt.
Förening som anhåller om matchflytt:____________________
Motståndarlag:______________________________________
Anledning till matchflytt:________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Nuvarande matchinformation
Matchnr.
Serienamn

Datum Tid

Arena

________

_________

_______

Ny matchinformation
Matchnr.
Serienamn

Datum Tid

Arena

________

_________

_______

______________

______________

_____________________

_____________________

Personerna nedan intygar om att lagen är överens om matchflytten.

Namn på ansvarig ledare:
E-brev:

Hemmalag

Bortalag

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

Mobiltelefonnr.

_____________________

_____________________

E-postadress förening:

_____________________

_____________________

Serieadministrerande förbund beslutar att

Godkänna

Avslå

Serieadministrerande förbund ansvarar för administrationen kring domare/funktionärer
Ja
Nej
Föreningens hemmaförbund ansvarar för administrationen kring domare/funktionärer
Ja
Nej

Lag som flyttar match ansvarar för administrationen kring domare/funktionärer
Ja
Nej
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Ansökan om samarbetsavtal

Ett avtal där en eller flera spelare från två föreningar ska kunna spela i ett gemensamt lag eller där en eller flera
spelare från en förening på grund av särskilda skäl (se § 3:4 Samverkan) kan spela med annan förening. Ansökan ska
göras senast 1:a maj varje år inför kommande säsong.
Avtalet gäller under säsongen (endast ettårsavtal):
Föreningar som ingår avtal
Det är förening 1 som är den som står som ansvarig för alla kostnader som uppstår i samband med serieanmälan och
seriespelet. Det är också denna förening som får eventuell information som berör laget från serieadministratören.
Förening 1:____________________ Förening 2:____________________
Samarbetet avser följande åldersklass (ringa in avsedd klass):
Flickor

Pojkar

U8

U9

U10

U11

U12

U13

U14

U15

U16

U17

U18

U19

Firmatecknare i förening 1

Firmatecknare i förening 2

Namn: _________________________

Namn: _________________________

Tel:

Tel:

E-brev:

_________________________

_________________________

_________________________
E-brev: _________________________

Signatur:________________________

Signatur: ________________________

Datum:_________________________

Datum: _________________________

En lista på alla spelare som omfattas av denna ansökan ska bifogas till denna ansökan (spelarnas namn och
personnummer ska framgå) och skickas till serieadministratören, tillsammans med styrelsebeslut i de två berörda
frågan som godkänner avtalet. Spelare som under säsongen tillkommer ska även de rapporteras in.
Föreningarna ska även skicka in en handlingsplan där det långsiktiga syftet med samarbetet kan påvisas.
Ni ska även ange det totala antalet spelare som finns i de två lagen som ska samarbeta, samt hur många spelare som
finns i de båda föreningarnas lag för klasserna ovanför och under de iblandade lagen. Slutligen ber vi er även att ange
vad ni hoppas på att få ut av samarbetsavtalet.
Godkännande eller avslag på ansökan om samarbetsavtal beslutas av serieadministrerande förbund.
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Matchvärdar

Syftet med matchvärd är att skapa en välkomnande, trivsam och trygg miljö kring våra handbollsarrangemang där
barn och ungdomar kan ha roligt och utvecklas.
Det ska tydligt framgå vem eller vilka som är matchvärd och den eller dessa personer ska inte ha något annat
uppdrag i hallen under tiden som den är hallvärd. Matchvärden ska noteras med för- och efternamn i
matchprotokollet på respektive match som spelas i hallen under tiden som matchvärden arbetar.
Genom att vara matchvärd så bidrar du till att skapa en bättre miljö kring våra barn och ungdomsmatcher och en
matchvärds uppgifter är följande:
-

Ta emot gästande lag, domare och funktionärer på ett välkomnande sätt genom att presentera dig och
informera om viktiga funktioner i hallen, samt ditt uppdrag som matchvärd.

-

Vara ett stöd för domaren/domarna och funktionärerna innan, under och efter match. Tänk dock på att det är
domarna som dömer matchen/matcherna.

-

Arbeta för nolltolerans kring spelplanen/spelplanerna.

-

Att påtala om någon utanför spelplanen uppträder på ett olämpligt sätt utifrån punkterna om nolltolerans.
Först och främst för personen själv, men även för ledaren till laget som person är kopplad till. Om någon
person på ett mycket olämpligt sätt skulle bryta mot nolltoleransen punkter så har du i uppgift att skriftligt
informera klubben som personen är kopplad till och till ditt distriktsförbund. Som matchvärd äger du dock
inte rätt att avvisa person/personer från hallen.

Besökare på barn – och ungdomsmatcher inom Svensk handboll bör:
-

Skapa en god stämning på och kring spelplanen.

-

Respektera de beslut som spelare, ledare och domare tar i samband med träning och/eller match.

-

Komma ihåg att det är barn och ungdomar som tränar eller spelare, inte du.

Nolltolerans
Som besökare på barn – och ungdomsmatcher inom Svensk handboll är det olämpligt:
-

Att på ett negativt sätt försöka påverka matchens utgång, spelares prestationer eller domarens domslut.

-

Att bruka svordomar, könsord, rasistiska uttryck, obscena gester mot spelare, ledare, domare eller andra
person på plats i hallen.

-

Att komma påverkad av alkohol eller droger.

