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ARENABESTÄMMELSER FÖR HANDBOLL
I SVERIGE
Fastställda av Svenska Handbollförbundet i samråd med
Svensk Elithandboll

INLEDNING
Handbollen ska vara den tredje publiksporten i landet. Arenan är viktig för att handbollen
ska stärka sin konkurrenskraft. Den har även stor betydelse för att höja handbollens status.
En modern arena med bästa komfort, säkerhet och service skapar förutsättningar för att
utgöra framtidens mötesplats för publik, sponsorer och media.
Arenorna är alltmer en arbetsplats för fler; TV/radio/press, ledare, spelare och domare.
SYFTE
Arenabestämmelserna ska gälla i olika steg:
1)

Visa fastställda regler/bestämmelser och måttangivelser

2)

Hjälp och vägledning vid planering av nya arenor alternativt ombyggnad. Här finns
även med nödvändiga åtgärder för bästa möjliga service till media.
(Avvikelser från dessa bestämmelser kräver dispens)
Denna upplaga är fastställd av SHF:s Förbundsstyrelse
2010 – 07 – 09
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ARENABESTÄMMELSER FÖR HANDBOLL I SVERIGE

VILLKOR
Planens
beskaffenhet

Totalyta
inklusive
säkerhetsyta

Minihandboll

2 x 11-12 m
2-3 planer på
en ordinarie
spelplan

40 x 20 m
(Dispens kan sökas
vid annan planyta)

---

---

Publik

Linjer

Ljus

Säkerhet

Seriespel
Lokalt / Regionalt
t.o.m.
Div 1- serierna

Kan tejpas upp,
tejp kan
beställas av
SHF

SHE &
HerrAllsvenskan

Handbollsligan

Internationella
matcher

40 x 20 m

40 x 20 m

40 x 20 m

43 x 22 m
Takhöjd: Minst 7 meter
Vid nybyggnation samma
regler som vid internationella
matcher.

50 x 28 m
Takhöjd: Minst 7 meter

Vid nybyggnation samma
regler som vid internationella
matcher.

Minimum 400 platser
vid spel i Herrar Div 1
och Damallsvenskan

Minimum 600 platser varav
400 sittplatser. Vid nybyggnation
minst 1 200 platser och
sittplatsläktare på båda långsidor.

5 cm helst gult

5 cm helst gult

Minimum 1500 platser med
sittplatsläktare på båda
långsidorna. Vid om- och
nybyggnation minimum 2 500
platser varav minst 2 000
sittplatser.
5 cm helst enbart
linjer för handboll

Olika nivåer från 3 000 platser
och uppåt alternativt enligt IHF:s /
EHF:s direktiv.

5 cm enbart
linjer för handboll

Vid nybyggnation minst
standardkvalitet enligt
internationella matcher.

Vid nybyggnation minst standardkvalité enligt internationella
matcher.

Toppkvalité: 1 500 lux (min)
Standardkvalité: 1 200 lux (min)
Baskvalité: 1 000 lux (min)

Arenan skall uppfylla gällande
säkerhetsföreskrifter.
Ev publik- och läktarvärdar
markeras med tydlig klädsel.

Arenan skall uppfylla gällande
säkerhetsföreskrifter.
Publik- och läktarvärdar markeras
med tydlig klädsel.

Förutom gällande säkerhetsföreskrifter måste även EHF:s
föreskrifter uppfyllas vid
internationell match.

VILLKOR

Utrustning
vid
arrangemang

IT-krav och
önskemål

Utrymme och
service till
media

Minihandboll

Seriespel
Lokalt / Regionalt
t.o.m.
Div 1- serierna

SHE,
HerrAllsvenskan

Handbollsligan

Internationella
matcher

Adekvat utrustning för:
- Speaker
- Ljud/Musik
- Ljus
- Display för tid och resultatrapportering

Adekvat utrustning för:
- Speaker
- Ljud/Musik
- Ljus min.1 200 lux på hela
planen
- Display för tid, utvisning
och resultatrapportering.

Adekvat utrustning för:
- Speaker
- Ljud/Musik
- Ljus
-Display för tid och resultatrapportering

Arenan skall ha en symmetrisk
bredbandsuppkoppling på minst
10 Mbit/s.

Arenan skall ha en symmetrisk
bredbandsuppkoppling på minst
10 Mbit/s.

Arenan skall ha en symmetrisk
bredbandsuppkoppling på minst
10 Mbit/s.

Det skall finnas särskilt utrymme
för personal som utför tjänster
såsom onlinerapportering och
liknande.

Det skall finnas särskilt utrymme
för personal som utför mediatjänster såsom onlinerapportering
och liknande.

Det skall finnas särskilt utrymme
för personal som utför mediatjänster såsom onlinerapportering
och liknande.

För media skall tillgång till
trådlöst nätverk finnas.

För media skall tillgång till trådlöst
nätverk finnas.

För media skall tillgång till trådlöst
nätverk finnas.

Minst 10 platser på läktaren skall
vara reserverade och anpassade
för skrivande press.

Arenan skall ha utrymme för
minst två samtida TVproduktioner.

Arenan skall ha utrymme för minst
två samtida TV-produktioner.

Ett separat utrymme skall finnas
tillgängligt för journalister att
arbeta ostört i samband med och
efter matchen.

Bildupptagningsutrymmen skall
vara placerade så att rätt vinkel
mot planen erhålls. Utrymmen för
kommentatorer samt
intervjuhörna och studio skall
finnas.
Minst 10 platser på läktaren skall
vara reserverade och anpassade
för skrivande press.

Bildupptagningsutrymmen skall
vara placerade så att rätt vinkel
mot planen erhålls. Utrymmen för
kommentatorer samt intervjuhörna
och studio skall finnas.
Minst 10 platser på läktaren skall
vara reserverade och anpassade
för skrivande press.

VILLKOR

Minihandboll

Seriespel
Lokalt / Regionalt
t.o.m.
Div 1- serierna

SHE &
HerrAllsvenskan

Utrymme och
service till
media
forts.

Handbollsligan

Internationella
matcher

Utrymme för presskonferens med
minst 25 närvarande journalister
skall finnas.

Utrymme för presskonferens med
minst 25 närvarande journalister
skall finnas.

TV-plattform skall vara minimum
4 meter bred och 2 meter djup,
räcke med max 80 cm höjd.

TV-plattform skall vara minimum
4 meter bred och 2 meter djup,
räcke med max 80 cm höjd.

Fast intervjuplats med back drop
för flashintervjuer vid TV- och
webbsändningar.

Sanktioner

Kontaktperson Svenska Handbollförbundet:

Sanktioner tillämpas enligt
nedanstående skala om
föreningen ej vidtager
fastställda regler/bestämmelser
för anpassning till arenakraven:

Sanktioner tillämpas enligt
nedanstående skala om
föreningen ej vidtager fastställda
regler/bestämmelser för
anpassning till arenakraven:

- Skiftlig varning från SHF
- Avgift alternativt böter
- Eventuell elitlicens prövas

- Skiftlig varning från SHF
- Avgift alternativt böter
- Eventuell elitlicens prövas

Adam Engström
08 - 699 65 56
adam.engstrom@handboll.rf.se
2018-08-08

