FÖRTYDLIGANDE OCH UNDANTAG TILL SHF:S
TÄVLINGSBESTÄMMELSER FÖR BARN OCH UNGDOM (TBBU)
Förtydliganden:
KALLELSE AV DOMARE
Domare till F/P19, P16 samt USM kallas genom VHF:s kansli och via domarwebben.
I övrig ungdomshandboll (F16, P14 och nedåt) ansvarar föreningarna själva för tillsättningen av domare.
VHF: s UNGDOMSSERIER 2018/19, ÅLDERSKLASSER OCH SPELTID
F/P19-17 (födda 1999-2001 inom Handboll Väst): 2 x 30 min. 3 timeouter
F/P16 (födda 2002-03): 2x25 min. 2 timeouter
F/P14 & F/P13 (födda 2004-05): Kan spelas som sammandragsserie eller med singelmatcher: 2 x 20 min. med
minst 25 minuter mellan matcherna vid sammandrag.
Vid singelmatch är matchtiden 2x25 min. 1 utbildningstimeout om 1 minut per halvlek.
F/P12 & F/P11 (födda 2006-07): sammandragsform 2 x 20 min (oavsett sammandrag eller singelmatch).
1 utbildningstimeout om 1 minut per halvlek.
F/P10 (födda 2008): sammandragsform 2 x 20 min (oavsett sammandrag eller singelmatch). Fullplan.
1 utbildningstimeout om 1 minut per halvlek.
Vid sammandrag bör lag erbjudas minst 20 minuters vila mellan matcherna (undantag F/P13-14 då minst 25
min gäller). Arrangerande förening spelar i sammandragets första och sista match och står då som hemmalag.
Inbördes spelordning kan ändras under förutsättning att samtliga lag godkänner detta.
UTBILDNINGSTIMEOUT
I paragraf 2:6 i Tävlingsbestämmelser för barn och ungdom definieras begreppet utbildningstimeout så här:
”Utbildningstimeout är en styrd timeout som av sekretariat/domare tas vid närmast följande naturliga
spelavbrott på en bestämd tid i varje halvlek. Den är till för att tränarna ska kunna utbilda sina spelare.
Ingen spelare lämnar planen vid utbildningstimeout”.
•
•
•
•
•

•

En utbildningstimeout är en minut.
Det ska blåsas av för utbildningstimeout en gång per halvlek.
När det har gått tio minuter av halvleken ska spelet blåsas av vid närmast följande naturliga
spelavbrott.
Det är sekretariatet som signalerar för utbildningstimeout genom att blåsa av.
Ett spelavbrott är något av följande:
o Domarna har blåst frikast.
o Domarna har stoppat tiden.
o Det har blivit mål.
Om spelavbrottet beror på skadad spelare så ska utbildningstimeouten inte inledas förrän den
skadade spelaren har lämnat banan. Domarna signalerar för timeout när den ska inledas.
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•

Spelet ska återupptas på det sätt som motsvarar situationen som var när avblåsning för
utbildningstimeout gjordes.

PROTOKOLL
U16-U14 spelas med Elektroniskt matchprotokoll (EMP) i serier administrerade av VHF.
U13-U10 spelas med VHF:s förenklade matchprotokoll (finns på hemsidan i dokumentbanken under
”Tävling”).
RESULTATRAPPORTERING
Resultatrapportering för matcher som spelas med pappersprotokoll (U13-U10) görs antingen via TA-handboll
(av behöriga administratörer i föreningen) eller via SMS till nummer 71160.
Inom svensk handboll visar vi inga resultat eller tabeller på hemsidan för U10 och U11. Ni rapporetrar dock
ändå in ett resultat (antingen det "riktiga" resultatet eller 0-0) till 71160. På så vis rapporteras matchen som
"spelad" på hemsidan.
SMS-rapportering:
Sms:a till 71160
Meddelandet skall skrivas så här:
shf (matchnummer) (resultat hemmalag) (resultat bortalag) SÄND
Ex: shf 2120603027 18 17  OBS! Matchnummer 10 siffror  Glöm ej mellanslag (totalt tre stycken)
Matchprotokollet skall sedan insändas till VHF.
PRISER
I ungdomsklasserna F/P16-F/P12 får segrande lag T-shirts. 16 st. T-shirts + 2 st. t-shirts till ledare ingår i priset.
Vill man beställa till fler t-shirts ska detta meddelas VHF:s kansli så snart serien är färdigspelad eller så snart det
är klart vilket lag som vinner serien. Föreningen betalar då de extra T-shirtsen. 2:an och 3:an i respektive serie
får ett lagpris.

Undantag:

VHF har begärt att få göra undantag från två bestämmelser i SHF:s TBBU. För följande regler följer vi inte
TBBU utan nedanstående gäller:
1:5 inplanering av hemmamatch/uppskjuten match
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). Matchändringen skall
skickas/mailas till VHF:s kansli på VHF:s matchändringsblankett.
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 1000 SEK
för ungdom (yngre och äldre), för barnhandbollen 500 SEK/match eller sammandrag. Matchändringen skall
skickas/mailas till VHF:s kansli på VHF:s matchändringsblankett.
VHF kommer inte att följa SHF:s TBBU när det kommer till möjlighet att flytta match senare än 21 dagar
före ordinarie speldatum. Vi kommer alltså att tillåta matchändringar oavsett hur nära inpå ordinarie
speldatum ändringen görs under förutsättning att föreningarna är överens om att flytta matchen. Om en
förening vill flytta matchen närmre inpå matchdatum än 21 dagar och motståndarna säger nej har
motståndarna rätt att kräva att matchen spelas, annars kan de ansöka om w.o.
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VHF:s TK tar då beslut om giltigt skäl finns för matchflytt eller om w.o kan utdömas.
3:6 Åldersdispenser – äldre spelares möjlighet att spela med yngre
VHF kommer för seriespel U10 och uppåt inte följa SHF:s TBBU regel 3:6 om generella dispenser för överåriga
spelare som då låses till den yngre åldersklassen.
I VHF:s seriespel kommer vi fortsatt att ha ett dispensförfarande för att få spela med överåriga spelare i
seriespel. Åldersdispens kan beviljas om särskilda skäl före ligger. Begränsning görs med maxantal/match eller
maxantal på spelplanen samtidigt. Ansökan görs på särskild blankett. Lag med beviljade dispenser är skyldiga att
medföra dispensbeslutet, då motståndare alltid har rätt att se detta.
Motivering till beslutet att inte följa TBBU:
Vi vill under säsongen 2018/29 inte ha generella dispenser utan att lagen fortsatt ska skicka in en
dispensansökan om att få ha med överåriga spelare från U10 och uppåt.
Vi är emot generella dispenser och är man som det står i de nya B&U låst till den yngre klassen kan det ställa
till det i mindre föreningar.
En del föreningar behöver dispens för att kunna klara verksamheten både i det yngre laget och i den egna
åldersklassen.
Framförallt ser vi en problematik i att en äldre spelare låses i det yngre laget för att detta lag behöver
stöttning av en äldre spelare för att klara av att genomföra seriespel. Den äldre spelaren kommer ju därmed
helt ifrån det egna laget och sina jämnåriga lagkompisar. Detta anser vi inte är rättvist mot den spelare som
”väljs ut” till att stötta det yngre laget.
För att värna om individen/barnet vill vi därför inte använda oss av generell dispens där spelaren blir låst
utan ha ett dispensförfarande med ansökan och att en spelare aldrig är låst till en åldersklass.
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