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Inledning
Dessa lokala tävlingsbestämmelser (LTB) är Småland-Blekinge HFs lokala undantag och tillägg till Svenska
Handbollförbundets Tävlingsbestämmelser både vad gäller de allmänna tävlingsbestämmelserna (TB) för
seniorer och tävlingsbestämmelser för barn och ungdomsserierna (TBBU).
När det gäller TBBU innehåller detta dokument endast de delar där Småland-Blekinge fått undantag godkända
av SHF eller tilläggsbestämmelser som enbart gäller lokalt i distriktet.
Detta dokument innehåller även lokala tillägg/och eller undantag från TB som gäller även för lokala seniorserier,
exempelvis damer division 3, och vad gäller administrationsavgifter i regionala serier administrerade av SmBl HF
Bestämmelserna är inte fullständiga och Svenska Handbollförbundets (nedan även kallad SHF)
tävlingsbestämmelser gäller för frågor som inte berörs av dessa bestämmelser.
Bortsett från administrativa avgifter och matchändringsbestämmelser gäller dessa bestämmelser 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 TB och TBBU (USM) samt eventuella tilläggsbestämmelser.
TB och TBBU och eventuella tilläggsbestämmelser går att finna på SHF webbplats (http://svenskhandboll.se).
Observera att dessa bestämmelser samt Svenska Handbollförbundets TB och TBBU samt eventuella
tilläggsbestämmelser uppdateras inför varje säsong.
Dokumentet är uppdelat i 4 avsnitt.
1. Allmänna tilläggsbestämmelser som gäller i ALLA serier i distriktet.
2. Lokala tillägg och förtydliganden gällande TB (seniorserier)
3. Lokala tillägg och förtydliganden till TBBU (barn- och ungdomsserier)
4. Godkända undantag från TBBU (barn- och ungdomsserier)
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1. Allmänna bestämmelser (giltiga i alla serier oavsett
ålder)
§1.1 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.

§1.2 Ansökan om 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.
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.
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.

§1.3 Matchprotokoll och EMP
Vid varje match förs matchprotokoll.
Elektroniska matchprotokoll (EMP) ska användas i alla seniorserier och i ungdomsserier ned till U12.
EMP-protokoll bör laddas upp så snart som möjligt efter spelad match. Vid eventuellt tekniska problem med EMP skrivs
match- och arbetsprotokoll på papper och skickas till kansliet
Matchens arrangerande förening är ansvarig för att alla matchprotokoll är Småland-Blekinge HF:s kansli tillhanda senast
fem (5) kalenderdagar efter matchdagen
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.
Föreningen ansvarar för att uppdatera spelarlistor under säsongen om det behövs.
I serierna U11 och yngre används ett enklare protokoll där bl.a. uppgifter om tid och plats för matchen
antecknas, vilka domare som dömt, vilka spelare och ledare som har deltagit. Eventuella bestraffningar som
delats ut under matchen antecknas på protokollet dock inga mål eller resultatet. Protokollet skickas till
Småland-Blekinge HFs kansli per post eller digitalt.
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§1.4 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.
§1.4.1 Protestavgift
Protestavgiften i SmBl HF serier är 100 SEK per protest.

§1.5 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.

§1.6 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, för
ytterligare vägledning gällande inplanering av matcher i barn- och ungdomsserier se TBBU §1:9.
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.

§1.7 Domare och matchfunktionärer
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/distriktsdomare och
förenings- respektive distriktsfunktionärer som krävs för att föreningens lag ska kunna genomföra seriespelet.
Varje förening som har lag i seriespel, arrangerat av Småland-Blekinge HF, som kräver föreningsdomare och
föreningsfunktionärer ska senast den 15 september kontakta DK via DK@smalandblekingehandboll.com 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 SmålandBlekinge HF rätten att tillsätta domare (i första hand från närområdet).
I alla matcher, senior såväl som ungdomsmatcher, kan DK besluta att tillsätta matchdelegater.
§1.7.1 Administrationsavgift avseende ej genomför föreningsdomarutbildning
Administrationsavgift som debiteras förening som ej genomfört föreningsdomarutbildning enligt
bestämmelserna i §1.12 är 2 500 SEK.

§1.8 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.

§1.9 Administrationsavgifter om TK fastställer matchdatum
Nedanstående avgifter gäller per match (även vid planerade sammandrag).
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Om matchdatum fastställs av TK enligt §2.1.2
Debitering av administrationsavgift á 100 SEK per lag.

§1.10 Allmänt tillägg gällande 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.
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. (gäller endast seniorserier)
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.

§1.11 Särskild bestämmelse avseende DM-turneringar
VID ALLA DM-TURNERINGAR GÄLLER FÖLJANDE ÅLDERSINDELNING 18/19
U18: Spelare födda tidigast 2000
U15: Spelare födda tidigast 2003
U13: Spelare födda tidigast 2005
U12: Spelare födda tidigast 2006
Lag som deltar i DM-turnering får INTE innehålla överåriga spelare!

§1.12 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 (både TB och TBBU)

§1.13 Bestämmelse avseende ovetskap eller okunskap
Ovetskap eller okunskap gällande detta dokument eller TB samt TBBU fråntar ej förening, ledare eller spelare
från att följa desamma.
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2. Lokala tillägg till SHF tävlingsbestämmelser avseende
seniorhandboll (TB)
§2.1 Administrationsavgifter
Ansökan om matchändring, som avser att matchen flyttas till efter nästa match för något av de aktuella lagen,
som inkommer till Småland-Blekinge HF:s kansli senast:
Seniormatcher
14 dagar före matchdag:
Senare än 14 dagar före matchdag:
Utan godkännande:

500 SEK per flyttad match
750 SEK per flyttad match
1000 SEK per flyttad match

§2.2 Urdragning av seniorlag
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 Avgifter vid WO
Nedanstående avgifter gäller per match.
WO-avgiften i seniormatcher 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.
Rätt till ersättning
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.
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3.

Lokala tillägg och förtydliganden till TBBU

§3.1 Spel på tvären/Minihandboll
Vid spel på tvären/minihandboll (förekommer i U7-U9) används resultatmall som är tillgänglig via SmBl HF
hemsida.

§3:2 Förtydligande gällande periodisering av säsongen (se även §1:1 i TBBU)
I Småland gäller Samsyn Småland (se dokument på vår hemsida) och vi hoppas kunna få igång ett Samsyn
Blekinge. Samsyn Småland innebär att vi i den mån det är möjligt ska försöka planera all vår verksamhet upp till
U15 från 1 oktober till 31 mars så att den inte krockar med idrotter som har sin högsäsong utanför perioden.
Det är inte förbjudet för oss som distrikt eller för förening att bedriva verksamhet mellan 1 april till 30
september, men om man planerar verksamhet utanför ”vår tidsperiod” förutsätter det att man fört en dialog
samt informerat de idrotter som har sin högsäsong under denna period (läs fotbollen). Dvs om vi som SDF
planerar verksamhet i augusti ska vi så långt det är möjligt informera och ha en dialog med Smålands
FF/Blekinge FF om det så att vi undviker krockar med deras verksamhet och tvärtom. På samma sätt ska
förening så långt det är möjligt informera och ha en dialog med den/de lokala fotbollsföreningarna om man
planerar verksamhet utanför ordinarie säsong (se datum ovan) och tvärtom. Krockar går dock inte alltid att
undvika och då gäller det att man pratat med varandra så att barn och föräldrar får samma information och
utifrån det att barnet kan välja det som den vill delta i.

§3.2 Förtydligande om utbildningstimeout (se även §2:6 i TBBU)
UTBILDNINGSTIMEOUT innebär att spelet stoppas efter 10 min i varje halvlek (oavsett åldersklass, U9-U14)
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.
Klargörande: Om frikast eller straffkast är utdömt i samband med signal för utbildningstimeout, ska dessa kast
läggas innan utbildningstimeouten verkställs och bestämmelser i regelbokens 2:4-2:6 ska gälla. Efter att kastets
resultat har avvaktats gäller två minuters utbildningstimeout och därefter avkast till det lag som inte gjorde
avkast vid halvlekens början.

§3.3 Förtydligande om sänkt målribba (se även §2:2 i TBBU)
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 ska vara 30 cm hög och max 2,97 m bred.

§3.4 Förtydligande om Klister/vax (se även §2:4 i TBBU)
Om hallägare ej accepterar klister/vax för U15/U16, spelas matcherna utan detta.

§3.5 Förtydligande gällande speltider (se även §2:6 i TBBU)
Nedanstående matchtider avser matcher som spelas på helplan.
Åldersklass
U19-U17
U16-U11
U10-U9

Vid enkelmatch
2 x 30 min
2 x 25 min
2 x 25 min

Vid sammandrag
2 x 25 min
2 x 25 min
2 x 20 min
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§3.6 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 åldersklassen. Åldersklass skall
räknas som ettårig. Ex: F15 och F16 är olika åldersklasser.
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.

4. Godkända lokala undantag från nationella
tävlingsbestämmelser för barn- och ungdomar.
I nedanstående kapitel har vi klippt in de delar från respektive paragraf från TBBU där undantag finns i SmBl HF.
Det undantag/tillägg som är specifika för SmBl HF är markerat i röd och kursiv text. Alla hänvisningar till
paragrafer avser TBBU. Tänk på att nedanstående endast är utdrag ur paragrafer i TBBU, för att läsa hela
paragraferna se TBBU.

§. 1:5 Inplanering av hemmamatch/Uppskjuten match
...
”Avgift för matchflytt
Om begäran om matchflytt inkommer till serieadministratören minst 21 kalenderdagar före det ordinarie
speldatumet och 14 kalenderdagar före den nya speldagen är ändringen avgiftsfri förutsatt att aktuella lag är
överens om ny speldag/tid (avgiften för denna administration ska ingå i serieavgiften).
Om begäran om matchflytt inkommer till serieadministratören senare än 21 kalenderdagar före det ordinarie
speldatumet och 14 kalenderdagar innan den nya speldagen debiteras en administrationsavgift på 500 SEK/match
för ungdom (yngre och äldre), för barnhandbollen 300 SEK/match eller sammandrag.
Om begäran om matchflytt inkommer till serieadministratören närmare än fem kalenderdagar före det
ordinarie speldatumet och den nya speldagen, beviljas flytten endast i undantagsfall. ”…

§1:7 Funktionärer
…
”Yngre ungdom”
SHF rekommenderar att det ska finnas två funktionärer per match och att minst en ska vara utbildad i EMP.
Match ska genomföras med EMP.”…
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§3:6 Åldersdispenser- äldre spelares möjlighet att spela med yngre
Det råder en generell dispens för en överårig spelare (ett år äldre). Denna dispens avser representation i den
yngre åldersklassen även om det finns lag i spelarens åldersklass. Spelaren är dock låst till den yngre
åldersklassen under hela året.
Om föreningen inte har ett lag i åldersklassen över så gäller en generell dispens för max tre överåriga spelare
(ett år äldre, gäller ej U19-U17 serier, se särskilt undantag nedan ).
Särskilt undantag i serie för U19-U17: Den generella dispensen för tre överåriga spelare gäller i dessa serier
oavsett ålder men är 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.
”…
Kommentar:
-

att vid nyttjande av dispens enligt första stycket dvs man använder en spelare på generell dispens i yngre
åldersklass (ett år äldre) när föreningen har lag i spelarens rätta åldersklass så blir spelaren låst till det yngre
laget, dvs spelaren kan inte gå upp och spela i rätt åldersklass efter att spelaren deltagit på dispens i yngre
åldersklass,

-

”Om föreningen inte har ett lag i åldersklassen över ” i andra stycket ska tolkas som att förening
saknar lag i den överåriges åldersklass. Dvs direkt överliggande åldersklass oberoende av om det finns
ännu äldre lag i föreningen. För en förening med lag i F13 så gäller generell dispens enligt andra stycket
om man saknar lag i F14 oberoende av om föreningen har F15 eller F16 lag eller F19 lag, och spelare
som är födda 04 (F14) får spela i båda F13 och F15 om det är aktuellt. Spelare får dock som mest spela
i 2 ungdomsklasser (se kapitel 1 i TBBU)

Ex: HK Boll har lag i P15 och P13 men inget lag i P14. Det finns dock 2 spelare i föreningen födda 04 (P14 ). Dessa
spelare kan spela både i P15 och i P13 på generell dispens utan att vara låsta till något av lagen.
Anledningen till att spelare blir låst till den yngre åldersklassen vid dispens enligt första stycket är att undvika missbruk
av regeln samt att den är tänkt främst för spelare som av någon anledning inte kan eller vill spela i laget i sin egen ålder
ska kunna fortsätta spela, INTE, att man ska kunna flytta ner spelare för att toppa laget i yngre åldersklass eller för att
ha en extra spelare med till särskilda matcher. Att de överåriga spelarna inte blir låsta vid dispens enligt andra stycket
beror på att det med stor sannolikhet är mindre föreningar som kommer nyttja den, och att då låsa deltagandet till den
yngre klassen kan äventyra den mindre föreningens möjlighet att ha kvar båda det äldre och yngre laget i seriespel.
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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
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