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§ 2:1 Serieansvar och administration
De nationella serierna indelas i förbundsserier, regionala serier och distriktsserier till vilka lag alltid
ska anmälas i föreningens officiellt registrerade namn.
Förbundsserier administreras av SHF, vilka är SHE, Handbollsligan, Dam- och Herrallsvenskan,
samt division 1 damer och herrar.
Regionala serier administreras av SHF, men kan delegeras till SDF. Dessa serier är division 2
damer och herrar, samt division 3 herrar.
Distriktsserier administreras av SDF. Dessa är division 3 damer och nedåt, samt division 4 herrar
och nedåt.
SHF:s tävlingsbestämmelser gäller i alla seniorserier. SDF kan besluta om lokala tillämpningar av
SHF:s tävlingsbestämmelser i Distriktsserier.
Distriktsserierna består av övriga serier, och är underställda och administreras av SDF.
Seriespel för barn och ungdomar administreras av SDF:en och regleras delvis i Tävlingsbestämmelser för barn och ungdom (TBBU).
§ 2:2 Lottning till SM-slutspel
Vad som gäller för damer och herrars SM-slutspel fastställs av TK vid sommarmötet, dock senast
den 15/8 och publiceras i Tävlingshandboken och på SHF:s Hemsida.
Om SM-final avgörs i en direkt avgörande match räknas alltid det i seriespelet högst placerade laget
som hemmalag.
§ 2:3 Regler för upp- och nedflyttning och kvalspel
Upp- och nedflyttning ska ske enligt av FS fastställd ordning för förbunds- och regionserierna och
enligt SDF:s beslut för distriktsserierna. Lag som avstår från, eller ej är berättigade till uppflyttning
eller kvalificeringsspel ersätts av närmast följande berättigade lag.
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Lag, som vunnit sin serie, ska senast första vardagen efter sista omgången meddela SHF/SDF om
det vill avstå uppflyttning.
Lag, som i seriespelet uppnått kvalspelsplats, ska senast första vardagen efter sista omgången
meddela SHF/SDF om man vill avstå kvalspelsplatsen och eventuell följande uppflyttning.
Avsteg från ovanstående medför att laget till seriespel följande tävlingsår får betala dubbel av
SHF/SDF beslutad anmälningsavgift.
Lag i Handbollsligan som placerar sig på kvalplats och av Liganämnden ej beviljats Elitlicens för
kommande tävlingsår kan ej deltaga i kvalspelet till följande års Handbollsliga.
Regler för samarbetsförening, se kapitel 9.
Lag som önskar gå ner i serie placeras av SHF/SDF i lägre serie där utrymme finns om framställning gjorts före 15 maj. Om framställning görs efter att serieanmälan godkänts 15 maj, utgår
även garantiavgift.
Om lag utgår eller utesluts under första halvan av en dubbelserie räknas resultaten bort i lagets
samtliga matcher.
Om lag utgår eller utesluts under andra halvan av en dubbelserie beslutar TK i en sådan fråga.
(se även § 5:4). Om lag utgår eller utesluts i en poolserie skrivs aktuellt lags matcher till 0–10
i protokollet.
§ 2:4 Vakanta platser
Kan inte lediga platser i förbunds- och regionserierna besättas på angivet sätt eller vakansplats
uppstår, har SHF att besluta i sådan tävlingsfråga.
Vakansplatser i förbundsserierna samt i division 2 herrar, undantaget poolspel, erbjuds fram till och
med TK:s sommarmöte, dock senast den 15/8.
Därvid bör uppflyttningslag gå före nedflyttningslag. Uppflyttningsprincipen vid två eller flera
underliggande serier framgår av Tävlingshandboken kapitel 3.
I distriktsserierna beslutar administrerande SDF efter samma princip hur platserna ska besättas.
§ 2:5 Reservlags inplacering i serie
Reservlag ska placeras i distriktets lägsta serie och kan ej avancera i seriesystemet. SDF kan även
genomföra separata reservlagsserier.
Reservlag får delta i regional serie om ingen annan tävlingsmöjlighet finns.
§ 2:6 Ungdomsturnering
Förening får endast efter tillstånd (sanktion) anordna ungdomstävling. Ansökan görs genom
formulär som finns på SHF:s webbplats. För turnering med maximalt 32 lag beslutas om sanktion
av SDF. Vid ansökan för turnering med fler än 32 lag är det SHF som beslutar. SHF inhämtar dock
ett yttrande från det SDF den arrangerande förening tillhör innan beslut om eventuell sanktion tas.
Begreppet turnering gäller för spel med fem lag eller fler. Ny ungdomsturnering ska första året
ansöka och få beviljat av SDF:et. Om slutgiltigt anmälda lag överstiger 32 kontaktas SHF för
eventuell sanktion.
Vid överträdelse debiteras dubbel sanktionsavgift. Arrangerande förening kan även bestraffas
enligt § 1:14.
Mer information om sanktionerade ungdomsturneringar finns i TBBU.
För seniorturnering, se § 1:3.
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§ 2:7 Poängberäkning i serie, serieplacering
Vid match i serie är poängberäkningen:
• Segrande lag: 2 poäng
• Oavgjord match: 1 poäng till vartdera laget
• Förlorande lag: 0 poäng
Serieplacering avgörs genom antal poäng. Vid lika poängtal avgörs placeringen genom målskillnad.
Är målskillnaden lika placeras det lag främst som gjort flest mål. Har lagen lika många mål är
lagens inbördes resultat avgörande. Är det inbördes resultatet oavgjort och serieplaceringen har
avgörande betydelse för upp- eller nedflyttning spelas en direkt avgörande match på neutral plan för
att skilja lagen åt.
Information om resultatvisning och tabeller i barn- och ungdomshandboll finns i TBBU.
§ 2:8 Inplanering av hemmamatch
I seriespel ska hemmamatch förläggas på arena i anslutning till hemmaorten, om inte
administrerande förbund godkänner annan matchort.
I terminplanen angiven helgdags- eller lördag-/söndagsmatch ska förläggas aktuell helgdag eller
lördag/söndag.
I terminplanen inlagd helgomgång kan inte flyttas till vardag utan motståndarnas medgivande om
avståndet mellan spelorterna överstiger 15 mil. I terminplanen angiven veckomatch ska förläggas
under angiven vecka med minst en matchfri dag mellan lagens närliggande matcher.
Annan matchdag kan godkännas av administrerande förbund.
Särskilda regler gäller för barn- och ungdomshandbollen och regleras i TBBU.
§ 2:9 Begäran om matchflyttning
Spelares landslagsuppdrag frilägger föreningen för tävlingsmatch. Spelares deltagande i
Europacupspel frilägger förening och, om nödvändigt, samarbetsförening från tävlingsmatch.
Spelares deltagande i Ungdoms-SM samt SHF:s distriktsturneringar frilägger deltagande
föreningars lag i SDF:s tävlingsspel i respektive åldersklass. Spelares deltagande i USM för U18
frilägger förenings- och samarbetsförenings seniormatch.
I USM-spelet för U18 äger förening rätt att nyttja eventuell reservdag vid matchläggning för
seniorlaget. Detta gäller även när seniorlag deltar i kvalspel eller SM-slutspel. Ansökan om
matchflytt för seniorlaget ska göras senast dagen efter avancemang till kommande USM-Steg för
U18-laget. Berörd förening tar kontakt med aktuell motståndare och kommer överens om ny
speldag samt skickar in ansökan om matchflyttningen till SHF.
En spelares deltagande vid högskoleprov frilägger förenings match.
Annan tävlingsmatch kan av administrerande förbund godkännas som skäl för matchflyttning.
Om tävlingsmatch av giltigt skäl måste flyttas fastställer administrerande förbund nytt matchdatum
efter kontakt med berörda föreningar, (se även §§ 1:10 och 8:13).
Begäran om annan matchflyttning ska vara administrerande instans tillhanda senast 14 dagar före
matchdatum. Ett eventuellt godkännande förutsätter att matchen blir spelad innan något utav lagen
har sin nästa match.
Särskilda regler gäller för barn- och ungdomshandbollen och regleras i TBBU.
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§ 2:10 Sista spelomgången
I förbundsserier och regionala serier ska sista spelomgången spelas med gemensam speltid.
Administrerande förbund kan, om nödvändigt, bevilja avsteg från detta. Sådan match ska då spelas
före den gemensamma speltiden.
Lag som underlåter att följa ovanstående, kan förlora aktuell match med målresultatet 0–10 eller
med uppnått resultat, om förlustsiffrorna är 10 mål eller mer.
§ 2:11 Deltagande av inte spelklar spelare/ledare
Inte spelklar spelare/ledare är den som
• på grund av representationsbestämmelserna inte får representera föreningen eller olika lag i
föreningen
• på grund av åldersskäl ej får delta i den tävling matchen gäller (se § 8:1)
• på grund av ej godkänd/tillstyrkt övergångsanmälan (se § 7:2)
• på grund av disciplinära skäl är avstängd viss tid
• är ungdomsspelare som utan dispens deltagit i mer än 2 ungdomsklasser, (se § 8:12)
• i samma tävling, erhållit två (fyra, sex osv) röda kort. Denna spelare/ledare är automatiskt
avstängd nästföljande match i berörd seriematch/tävling i SHF-spel eller SDF-spel
Om nästföljande match ändras till senare matchdatum gäller avstängningen vid det nya
matchtillfället.
Inför slutspel, playoff-spel, kvalspel och finalspel i Ungdoms-SM nollställs de röda korten. Spelare
som erhållit det andra röda kortet i sista matchen i seriespelet (eller ledare som får sitt andra röda
kort) innan slutspel/kvalspel m.m. är automatiskt avstängd första matchen i det kommande
slutspelet/kvalspelet. Nollställningarna gäller ej i sanktionerade ungdomsturneringar.
Spelare/ledare skall alltid stå över en match efter det andra röda kortet, även om det blir ”Anmälan
till bestraffning”
Föreningen/spelaren/ledaren är skyldiga att hålla reda på de röda korten.
Det går således ej att överklaga ett eventuellt protestbeslut till följd av att en spelare/ledare deltagit i
en match trots att vederbörande skulle varit avstängd.
Vid seriematch där en inte spelklar spelare deltagit erhåller laget som inte felat 2 poäng. Om
matchen vunnits med 10 mål eller mer räknas det uppnådda resultatet. I annat fall räknas
målresultatet 10–0.
Vid match enligt utslagsmetoden där inte spelklar spelare deltagit utesluts den felande föreningen ur
tävlingen.
Vad ovan sagts om sanktion mot lag för deltagande av inte spelklar spelare ska även gälla lag som
under match använt för många spelare.
Eventuell protest gällande brott mot bestämmelserna om röda kort och avstängningar behandlas av
handläggande instans (TK) enligt kapitel 7. Ledare/spelare som anmäls och som deltagit trots
avstängning ådöms avstängning två (2) matcher vid första tillfället, fyra (4) vid efterföljande o.s.v.
§ 2:12 Vadhållning på egen match
Spelare, ledare, domare eller annan som kan påverka resultatet av en match eller delmoment under
en match, får inte själv eller genom ombud, vare sig inom eller utom riket, ingå vadhållning
gällande utgången av matchen eller annat förhållande rörande matchen av vad slag det vara må,
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t.ex. men inte begränsat till utgången av matchen eller olika tävlingsmoment under matchen såsom
frikast, straffkast, varning eller utvisning av spelare.
Det är även förbjudet att delta i eller på annat sätt medverka till sådan manipulation som angetts
ovan oavsett om personen själv eller genom ombud ingått vadhållning.
Om en sådan person blir kontaktad av någon annan för att medverka till vadhållning på angivet sätt
är personen skyldig att omgående underrätta SHF om detta.
Den som medverkar eller försöker medverka till manipulation enligt ovan ska anmälas till
bestraffning enligt 14 kap. RF:s stadgar.
Den som inte omfattas av RF:s bestraffningsregler kan av Rättskommittén komma att förbjudas
tillträde till matcharenor under viss tid eller för all framtid. RK:s beslut får överklagas till FS.
§ 2:13 Doping
Doping i samband med idrottsutövning är förbjudet. (Se RF:s dopingregler). Spelare och ledare
inom handbollsporten har skyldighet att känna till och följa dopingreglerna.
Föreningarna åläggs ett stort ansvar i kampen mot doping. De har skyldigheter att informera
föreningens spelare/ledare om dopingreglerna och tillse att dessa följs. Fälls spelaren för doping har
berörd rättsinstans (DoN) att även för bestraffning pröva spelarens förening och vid tävlingsmatch
lagansvarig ledare. TK beslutar om tävlingsresultat och poäng kan komma att påverkas i dessa
sammanhang.
§ 2:14 Ekonomiska oegentligheter
När förening eller dess företrädare eller utövare, inom ramen för den idrottsliga verksamheten,
enligt beslut av domstol eller förvaltningsmyndighet gjort sig skyldig till ekonomiska oegentligheter
som allvarligt skadat idrottens anseende, ska föreningens representationslag, såvida inte särskilda
skäl föreligger, nedflyttas i seriesystemet (en serie).
Om föreningen har representationslag för både damer och herrar ska det lag som befinner sig på
högsta nivå i seriesystemet nedflyttas. Befinner sig lagen på samma nivå ska herrlaget nedflyttas.
När särskilda skäl föreligger att inte besluta om nedflyttning, får i stället utdömas böter enligt 14
kapitlet i RF:s stadgar.
§ 2:15 Klister och vax
Klister/vax får användas för U15 och äldre. Klister/vax får endast appliceras på fingrarna, undantag
i SHE & Handbollsligan, Dam- och Herrallsvenskan, samt i division 1 damer och herrar, där det är
tillåtet att applicera klister/vax på skorna.
§ 2:16 Bollstorlekar
Herrsenior

Storlek 3

Läder

58-60 cm

425-475 g

Damsenior

Storlek 2

Läder

54-56 cm

325-375 g

Vad som gäller för barn- och ungdomshandboll regleras i TBBU.
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