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HANDLEDNING/REGLER FÖR SERIELEDARE
ADMINISTRERANDE AV SHF:s SERIER

Regler för serieledare/administrerande förbund av SHF:s serier: Handbollsligan, SHE, Allsvenskan,
Division 1, Division 2 samt Division 3, herrar.

I uppdraget som serieledare ingår:
att

vid val av annat spelsätt/system än traditionell serie med dubbla möten få
genomförande av serien, spelad i distriktet eller regionen sanktionerad
av SHF:s TK.

att

efter SHF:s TK:s terminsplanering ang. kvalspel till annan division fastställa aktuell series
spelperioder så att lag från serien kan komma väl förberedda till kvalspelet.

att

ifrån tävlingshandboken utgå från spegelvänt standardschema för respektive series spelsystem.

att

efter SHF:s tävlingskonferens omgående gå ut till respektive förening och
informera:
- om deltagande i serien:
- om terminsplanering/spelperioder
- om upp- och nedflyttningar
- om sista dag för den formella anmälan till serien
- om sista datum för fastställande av serien, dock senast 30/6
- om uppgifter till handbollboken
- om dispensansökningsförfarande vid otillräcklig spelyta
- om licenskontroll

att

begära in uppgifter angående önskemål:
- om matchdag och tid i första respektive andra hand för hemmamatch
- om friläggning för ex USM Juniorer
- om samlottning/särlottning med annat lag i samma eller annan serie

att

fastställa ett spelprogram:
- senast 30/6 årligen
- genom att löpande delge det preliminära spelprogrammet till föreningarna
då arrangörerna bokat in sina hemmamatcher
- genom att föreningarna skall ha minst 5 dagar på sig att reagera på det preliminära
spelprogrammet förutsatt att de själva fått under lag från högre serie som direkt berör dem
- som omgående skall delges SHF, berörda SDF och massmedia.
- Ansvara för publicering av domare/funktionärer på Domarwebben.

Som serieledare ingår i uppdraget att ansvara för den löpande administrationen och
resultatservicen.

Resultatservice

Resultat skall inrapporteras direkt efter avslutad match. I SHF- och SDF-kopplade serier är det SMS
alternativt webbinmatning som skall användas. Media, såsom tidningar, radio och TV skall finnas med i
sändlistan för de serienivåer som kan vara av intresse.
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Regler för friläggning
Handbollsligan & SHE
Allsvenskan
Division 2
Division 3, herrar

- USM U18 + tävlingsbestämmelserna § 2:9
- USM U18 + tävlingsbestämmelserna § 2:9
- USM U18 + tävlingsbestämmelserna § 2:9
- USM U18 + tävlingsbestämmelserna § 2:9

Förening som avancerar i USM för U18 skall senast dagen efter färdigspelat steg kontakta
motståndarföreningen och administrerande förbund gällande eventuell flytt av seriematch.

Regler för matchflyttning

Se Tävlingsbestämmelserna 2:9
Lag som berörs (B-lag/samarbetsförening), propagandamässigt av match i högre division som på
grund av omläggning eller nya matcher (ex efter jul i elitserien, allsvenskan o.s.v.) äger rätt att flytta
sin match i tid på fastlagd speldag.

Regler för protester och bestraffningsärenden
Se tävlingsbestämmelserna kapitel 7.

Reglering av administrationsarvodet mellan distrikten
Div 2 Herrar

Hemma SDF:et fakturerar alla sina föreningar (oavsett vem som administrerar serien)
anmälningsavgiften på 9.000:-/lag
Administratörerna fakturerar aktuella SDF 2.800:-/lag.

Div 2 Damer

Hemma SDF:et fakturerar alla sina föreningar (oavsett vem som administrerar serien)
anmälningsavgiften på 4.500:-/lag
Administratörerna fakturerar aktuella SDF 1.650:-/lag.

Div 3 Herrar

Hemma SDF:et fakturerar alla sina föreningar (oavsett vem som administrerar serien)
anmälningsavgiften på 4.500:-/lag
Administratörerna fakturerar aktuella SDF 1.650:-/lag.
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