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Ansvarsområden för

Bilaga 9

Tävlingskommittén

Svenska Handbollförbundets Tävlingskommitté (TK) arbetar med frågor rörande förutsättningar och
bestämmelser samt planering, utveckling och genomförande av Svensk handbolls tävlingsverksamhet. TK:s
ledamöter arbetar generellt tillsammans men har fördelat fokusområden enligt nedan:
ORDFÖRANDE:

Leda TK:s sammanträden
Ekonomi, kontakt med Liganämnden, leda Tävlingskonferensen

LEDAMOT 1:

Internationella frågor
Terminplanering, Arenagruppen, Trim-SM

LEDAMOT 2:

Seriefrågor i Handbollsligan & SHE, allsvenskan och div 1 herrar och damer
samt kvalspel

LEDAMOT 3:

Tävlingsbestämmelser
Ledamot PU, Ungdoms-SM

LEDAMOT 4:

Sanktionerade ungdomstävlingar
SverigeCupen, Barn- och ungdomsfrågor

LEDAMOT 5:

(Maria Casado)

Rekryteringsfrågor
Gymnasie-SM

Svensk

Företräda elitföreningarna, damer och herrar

(Conny Nilsson)
(Peo Lind)

(Lars-Erik Westman)
(Mikael Thelander)
(Lisa Fallhagen)

Elithandboll (Adj)

(Peter Gentzel)

TÄVLINGSCHEF:

(Adam Engström)

TÄVLINGSKONSULENT:

(Niklas Axvallen)

ARENAGRUPPEN:

Ansvarar för Arenautveckling, inspektioner, säkerhet samt rådgörande mot TK.

Regionala tävlingsansvariga:
Region Norr
Sten-Göran Hällestrand, Halmvägen 9, 961 40 Boden, tel b: 0921-188 63,
E-post: regionnorr@handboll.rf.se
Region Öst
Adam Engström
E-post: regionost@handboll.rf.se
Region Väst
Towa Almqvist, Handbollförbundet Väst, Gullbergs Strandgatan 36 A, 411 04 Göteborg,
tel a: 031-707 18 92.
E-post: regionvast@handboll.rf.se
Region Syd
David Olsen, Småland-Blekinge Handbollförbund, Box 3098 350 33 Växjö
mobil: 0733-52 01 83
E-post: regionsyd@handboll.rf.se
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Tävlingskommitténs (TK) uppdrag
– Planera och utveckla tävlingsverksamheten för barn, ungdom och seniorer utifrån perspektiven bredd
och elit.
– Efter egen förmåga eller på uppdrag, utreda förändringar inom tävlingsverksamheten, allt för att utveckla
Svensk handboll och se till att:
– fler lättare hittar till handbollen.
– fler fortsätter spela längre upp i åldrarna.
•

Ta emot, bereda och besluta om ev. dispensansökningar, övergångsärenden, sanktionsansökningar
och protester

•

Löpande revidera, föreslå beslut och, i vissa fall, själva besluta om förändringar i
Tävlingsbestämmelserna
.
Driva tävlingarna och besluta om arrangörer av USM, SverigeCupen, Beach-SM, Trim-SM,
Utomhus-SM och Gymnasie-SM

•

– Tillsammans med regionalt tävlingsansvariga och SDF:en tävlingsansvariga samverka så att vi inom
svensk handboll har en gemensam syn på handbollen utifrån regelverk och bestämmelser. Detta genom
bland annat Tävlingskonferensen som rådfrågande organ och kontinuerliga möten med de regionalt
tävlingsansvariga.
- TK ansvarar för att bevaka och följa upp området som berör Matchfixing samt informera och upplysa
utövare och funktionärer kring etik och regler.
– Tillsammans med Svensk Elithandboll stärka marknadsvärdet av Handbollsligan och SHE samt arbeta
för att handbollen tar en större plats som idrott i Sverige. Ett arbete i nära samverkan med Liganämnden
och Arenagruppen utifrån deras ansvar.
– Samverka med andra kommittéer och arbetsgrupper för utvecklingen av svensk handboll.

Arbetsuppgifter för regionalt tävlingsansvariga
1.

I samråd med SDF:ens tävlingsansvariga i regionen ta fram förslag till serieindelning för division 2
damer och nedåt, samt division 3 herrar och nedåt i seriepyramiden.

2.

Följa upp kvalspelet i regionen.

3.

Vara remissinstans i frågor som rör godkännande av spelhallar.

4.

Besluta om åldersgränser för ungdomsserier och övriga frågor, när det berör flera distrikt inom
regionen.

5.

I samverkan med regionens domaransvarige vara behjälplig att, vid behov, föra dialog mellan
domare – föreningar - ledare.

6.

Kontinuerligt följa upp seriespelet inom regionen, och eventuellt uppskjutna matcher samt i
dialog med SDF: ens tävlingsansvariga utreda dessa.

7.

Sammankallande, tillika ordförande, vid regionala åldersdispensärenden.

8.

Att verka för samverkan och samsyn gällande tävlingsbestämmelserna i regionens distrikts- och
ungdomsserier.
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Styrdokument för SHF DK:s Regionala arbete
Struktur
1. SHF:s regionala arbete täcker samtliga 13 distriktsförbund och är indelade i fem regioner:
Syd – Skånes Handbollförbund, Småland/Blekinge Handbollförbund
Väst – Handbollförbundet Väst, Västergötlands Handbollförbund, Hallands
Handbollförbund, Värmlands Handbollförbund
Mitt – Mellansvenska Handbollförbundet, Dala-Gävleborgs Handbollförbund
Öst – Stockholms Handbollförbund, Upplands Handbollförbund
Norr – Västerbottens Handbollförbund, Norrbottens Handbollförbund,
Västernorrlands & Jämtlands Handbollförbund
2. Varje region har en regionansvarig som utses av SHF:s DK. Regionansvarigs arbetsuppgifter
och ansvar delegeras av SHF:s DK enligt punkten 3.
3. Uppdraget för regionansvarig
a) Verka som DK:s representant inom sin region och därmed säkerställa att DK:s
riktlinjer förankras inom respektive SDF:s domarorganisation
b) Skapa struktur inom ansvarsområdet som säkerställer att utbildning, matchning
och coaching följer DK:s mål och riktlinjer.
c) Ansvara för den löpande uppföljningen av lovande domare inom regionen
d) Ansvara för tillsättning av domare i Damallsvenskan, Dam Div 1, Herrar Div 2,
USM juniorer steg 3 & 4 samt övriga USM steg 4
e) Ansvar för tillsättning av funktionärer i Handbollsligan och SHE. Ansvaret
kan delegeras till regionens förbundsinstruktör för funktionärer
f) Kursansvarig för regiondomarkurser
g) Kursansvarig för distriktsinstruktörskurser, ansvaret kan delegeras vidare till
legitimerad förbundsinstruktör för domare
h) Kursansvarig för elitfunktionärer, ansvaret kan delegeras vidare till legitimerad
förbundsinstruktör för funktionärer
i) Säkerställa att kandidater för nominering till förbundsnivå är förberedda i
såväl domarskap som i de fysiska- och regelkrav som gäller för nivån.
j) Skapa en utvecklingsgrupp med de mest lovande regiondomarparen.
k) Föreslå domare till förbundsnivå
l) Föreslå förbundsinstruktörer för domare och funktionärer
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Mål och riktlinjer
4. Regionen ska ha en utvecklingsgrupp för de mest lovande regiondomarparen, målet
för denna grupp är att nomineras till förbundsnivå inom 3 år
5. Domarpar i utvecklingsgruppen ska ha en utvecklingsplan för matchning och coaching
6. Regionen ska från utvecklingsgruppen nominera sina 2 bästa domarpar till USM steg 5
7. Division 2 herrar och Damallsvenskan ska i första hand dömas av domarpar i utvecklingsgruppen, varje domarpar ska som riktmärke döma 4 – 6 matcher per månad
i dessa serier
8. 1 gång per år bör regionen bjuda in representant från DK till en utbildningssammankomst
med regionens utvecklingsgrupp, t ex i samband med USM steg 3/4
9. Regionansvarig bör inte vara aktiv domare i Herrar div 2, Damallsvenskan samt Damer Div 1.
Dispens härom sökes skriftligen hos SHF:s DK
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