Tävling

2014-02-19

Stockholms Handbollförbund bjuder härmed in till spel i sommarserien 2014.
Sommarserien spelas i åldersklasserna senior, junior, a-ungdom och b-ungdom. Ungdoms- och
juniorklasserna spelas enligt nästa säsongs åldersindelning.
Turneringen spelas måndag-torsdag under slutet av april och i maj.
Anmälan sker genom registrering av lag i svensk handbolls tävlingsadministrativa system (TA).
Lagen ska registreras under ligorna Sthf Sommar Dam (damer och damjuniorer), Sthf Sommar
Herr (herrar och herrjuniorer), Sthf Sommar Flick (flickor 98 och flickor 00) och Sthf Sommar
Pojk (pojkar 98och pojkar 00). Under klass ska motsvarande åldersklass anges (damlag ska
kodas som Damer, herrjuniorer som Herrar J, flickor 98 som F98, och så vidare).
Använd följande mall vid TA-registreringen:
Distrikt: Stockholm
Liga: Sthf Sommar Dam/Sthf Sommar Herr/Sthf Sommar Flick/Sthf Sommar pojk
Klass: Damer/Damer J/Herrar/Herrar J/F98/P98/F00/P00
Lagnamn: <Föreningens namn> S13 <Klass> <ev löpnr>
(exempel: Skå IK S13 Damer 2)
Publikt namn: <Föreningens namn> <ev löpnr>
(exempel: Skå IK 2)
Observera att lag 1 inte har något löpnummer (exempel: IFK Tumba HK har ett damlag anmält till
sommarserien, Lagnamn blir då IFK Tumba HK S13 Damer och Publikt namn blir IFK Tumba HK)
I samband med att registrering i TA-systemet görs ska inbetalning av anmälningsavgift göras till
förbundets bankgiro 206-3469. Föreningen ska göra en samlad inbetalning för alla lag som är anmälda
till sommarseriens olika klasser. Anmälningsavgiften är 600 kronor per lag och ska vara betald senast
onsdagen den 12 mars. Kallelse till turneringen sker via Stockholms Handbollförbunds webbplats
senast måndagen den 7 april.
Observera! Spelare får endast representera en förening i sommarserien, alltså tillåts inget byte när
spelaren har hunnit spela för en förening. Om en förening har fler än ett lag anmält i seniorklassen får
spelarna endast representera ett av lagen.
A-ungdomar får inte spela i seniorklassen.
Alla matcher spelas 2x25 minuter. Sommarserien följer nästa års serieindelning och genomförs för
följande klasser: damer, herrar, damjuniorer (födda 1995 och senare), herrjuniorer (födda 1995 och
senare), flickor 1998, pojkar 1998, flickor 2000 och pojkar 2000.
Observera att alla lag ska tillhandahålla tider för matcher. Nedan finner ni en blankett som vi vill att ni
fyller i och skickar in i samband med att ni anmäler er(varje match måste ha minst 60 minuter, dagar
och tider anges i blanketten). Matcherna ska spelas måndag-torsdag i slutet av april och i maj (med
undantag för veckor då det ligger röda dagar i veckan)
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