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Kapitel 4 
 

SANKTIONERADE UNGDOMSTÄVLINGAR 
 

Den 25 september 2021 beslutade Svenska Handbollförbundets ordförandekonferens 
att ett nytt regelverk för sanktionerade turneringar skulle införas. Det nya regelverket 
börjar gälla för turneringar som spelas tredje kvartalet 2023 (1 juli–30 september). 
Sanktionsansökningar för dessa turneringar ska vara inskickade senast 2022-11-01.  
Ett nytt formulär för sanktionsansökan kommer att läggas ut på SHF:s webbplats. 
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Priser  4:8 
Deltagande föreningar  4:9 
Undantag från representationsbestämmelserna  4:10 
Röda kort  4:11 
Sändningsrättigheter  4:12 
Övrigt  4:13 
 
4:1 Allmänna bestämmelser 
För att arrangera turneringar för barn, ungdom och äldre inkl. seniorer i Sverige så krävs sanktion av Svenska 
Handbollförbundet. 
 
För ansökan och sanktion gäller:  

• Turnering med 5–32 lag ansöks hos SDF och godkänns av SDF, för turnering med 
minihandbollsklass med minst 16 deltagande lag gäller 48 lag som övre gräns. 

• Turnering med fler än 32 lag ansöks hos SDF och godkänns, efter yttrande från SDF, av SHF. 
 
Villkor för att kunna få sanktion för turnering med fler än 32 lag (48 lag för turnering med minihandbollsklass 
med minst 16 deltagande lag) är att: 

• Föreningen genomfört turnering godkänd av SHF utan betydande anmärkning något av de tre senaste 
åren. 

• Föreningen genomfört turnering godkänd av SDF utan betydande anmärkning föregående år och nu 
önskar godkännande av SHF med anledning av att antalet lag överstiger 32 (48 lag för turnering med 
minihandbollsklass). 

 
För arrangör av ny turnering gäller att antalet lag begränsas till 32 lag och ansöks och godkänns av SDF. Om 
arrangören önskar starta en ny turnering med fler än 32 lag (48 lag för turnering med minihandbollsklass) så 
måste detta godkännas av SHF i samråd med SDF. 
 
Arrangör av turnering betalar en sanktionsavgift för det antal lag som ingår i lottningen. Sanktionsavgiften är 
60 kronor per lag upp till 199 lag, 50 kronor per lag för lag 200–299 och 40 kronor per lag för lag 300–399 
och 30 kronor per lag för lag 400 och uppåt.  
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Sanktionen innebär: 

• Att turneringen får arrangeras. 
• Att turneringen har tillåtelse att ta ut avgifter från deltagande lag 
• Att turneringen följer de regelverk, policyer och riktlinjer som gäller för handbollen i Sverige. 
• Att den arrangerande föreningens försäkring via Folksam gäller (vilket innebär att föreningens 

verksamhet under turneringens genomförande omfattas av försäkringen). 
• Att den individuella licensförsäkringen för spelarna hos Gjensidige gäller 
• Att presentation av turneringen läggs upp på SHF:s och hemmadistriktets webbplatser.  
• Att arrangören får stöd för att undvika onödiga krockar mellan närliggande turneringar 
• Att arrangören erbjuds deltagande i nätverk för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte med 

minst en träff per år för alla sanktionerade turneringar i Sverige. SHF ansvarar för nätverket för 
Sveriges turneringar med fler än 32 deltagande lag. SHF:s nätverksarbete görs i samverkan med 
berörda SDF. 

• Att turnering med fler än 32 lag i klasser över U12 erbjuds delta i mentorprogram för unga domare 
om sådant finns i ansvarigt SDF. Ansvariga för detta mentorsprogram är domar- och 
funktionärskommittén i hemmadistriktet.  

• Att arrangören får tillgång till en turneringsmanual med stöd och tips till den som ska arrangera en 
turnering 

 
4:2 Ansökan 
Ansökan om sanktion för turnering ska göras via webbformulär på SHF:s webbplats.  

• Ansökan för turnering som under kommande år startar under perioden 1 januari–31 mars ska vara 
SHF tillhanda senast den 1 maj året innan. 

• Ansökan för turnering som under kommande år startar under perioden 1 april–30 juni ska vara SHF 
tillhanda senast den 1 augusti året innan. 

• Ansökan för turnering som under kommande år startar under perioden 1 juli–30 september ska vara 
SHF tillhanda senast den 1 november året innan. 

• Ansökan för turnering som under kommande år startar under perioden 1 oktober–31 december ska 
vara SHF tillhanda senast 1 februari samma år. 

Det går att söka sanktion efter dessa datum, men turneringar som har sökt sanktion i tid har företräde om det 
bedöms att turneringarna inte kan spelas samtidigt. 

Redovisningsmallen för antal lag som genomfört turneringen ska fyllas i senast 14 dagar efter genomförd 
turnering. Ny sanktionsansökan behandlas först efter att rapporten från föregående års turnering är insänd. 
Då SHF erhållit statistik skickas en faktura gällande sanktionsavgiften. 

SHF:s tävlingsbestämmelser för barn och ungdom gäller och eventuella undantag ska vara godkända av SHF:s 
TK. För beachhandboll gäller de spelregler för beachhandboll som SHF har fastställt. 

Gällande turneringens utformning och bestämmelser hänvisas till ansökningsformuläret samt TBBU kapitel 4. 

4:3 Regler för SDF-sanktion  
I och med införandet av det nya sanktionsförfarandet kommer alla sanktionsansökningar hanteras enligt 
samma rutin.  
 
4:4 Inbjudan 
Följande information ska finnas med i inbjudan till turneringen. 
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• Vilka regler och tävlingsbestämmelser som gäller för turneringen ska tydligt framgå. SHF:s 
tävlingsbestämmelser för barn och ungdom (TBBU) gäller om inte undantag har godkänts i samband 
med hanteringen av sanktionsansökan.  

• För beachhandboll gäller de spelregler för beachhandboll som SHF har fastställt. 
• I inbjudan ska det tydligt framgå vilka matchtider som tillämpas. 
• Det ska framgå minsta antalet matcher som ett lag garanteras i tävlingen. 
• Pris för gästkort ska tydligt framgå i inbjudan, samt villkor för återbetalning av ej utnyttjade gästkort.  

I sanktionsansökan angivna priser får ej höjas utan medgivande av SHF, eller av SHF delegerad instans. 
• Tävlingen ska genomföras drogfritt, det vill säga spelare och ledare som använder berusningsmedel 

eller uppträder påverkade av berusningsmedel i förläggningen eller i anslutning till densamma ska 
omgående avvisas från tävlingen och rapporteras till SHF. 

• Sista dag för återbud till tävlingen ska anges. Efter detta datum äger arrangör rätt att ta ut en 
administrativ avgift per lag som har dragit sig ur. 

• Det ska tydligt framgå av inbjudan hur ekonomiska frågor kommer att hanteras om turneringen ställs in. 
 
Efter avslutad turnering är arrangör skyldig att återrapportera till SHF, som sedan vidarebefordrar till SDF. 
Återrapportering kräver bland annat svar på följande: 

• Antal lag och i vilka ålderskategorier 
• Antal domare  
• Antal funktionärer 
• Antal hallvärdar, omfattning och utvärdering 
• Antal protester och redovisning av vad protesterna avsåg. 
• Antal anmälningar till bestraffning och vad det var för typ av bestraffningsärende 
• Om mentorsprogram genomförts: redovisning av omfattning, samt utvärdering 

 
4:5 Ändrade sanktionsförutsättningar  
Om arrangör ändrar förutsättningarna för tävlingen (kostnader för deltagande, anmälningsavgifter, 
gruppstorlek, matchtider) jämfört med vad som angivits i sanktionsansökan, utan SHF:s godkännande eller på 
annat sätt bryter mot villkoren för sanktion kan denna omedelbart dras in.  
 
4:6 Inställd tävling  
Om arrangör ställer in tävling, oavsett vilket skälet är, måste detta meddelas SDF och SHF. Konsekvenser för 
anmälda lag av att tävlingen ställs in, till exempel ekonomiska konsekvenser, ska hanteras enligt den rutin som 
presenterades i inbjudan.  
 
4:7 Tävlingsjury 
Tävlingsjury ska finnas vid arrangemanget. Om vägledning önskas kring tävlingsjuryns sammansättning, 
arbetsuppgifter och mandat kan arrangören kontakta sitt hemmadistrikt. Anmälan till bestraffningar ska göras 
till det distrikt som spelarens förening tillhör. 
 
4:8 Priser  
Penningpriser samt obligationer eller motsvarande som kan omsättas i pengar, får ej förekomma i 
sanktionerade barn- och ungdomstävlingar.  
 
4:9 Deltagande föreningar 
Förening som ej fullgör sina skyldigheter i turnering, liksom förening som genom dåligt uppträdande inte 
följer idrottens värdegrund, ska, av arrangören rapporteras och/eller anmälas till föreningens hemmadistrikts 
TK, samt till SHF för kännedom. Detta är inte samma sak som en formell anmälan till bestraffning. En 
incident kan leda till både en anmälan till bestraffning och en rapport till hemmadistriktets TK. En rapport till 
hemmadistriktets TK ska inte göras i stället för anmälan till bestraffning. 
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4:10 Undantag från representationsbestämmelserna 
Se Tävlingsbestämmelser för barn och ungdom (TBBU) för information om vad som gäller för 
åldersdispenser, flickors spel med pojkar, pojkars spel med flickor, samt samverkan mellan föreningar. 
 
4:11 Röda kort 
SHF:s reglemente gäller, se Tävlingshandboken bilaga 3 samt Tävlingsbestämmelser för barn och ungdom 
(TBBU) paragraf 4:10. 
 
4:12 Sändningsrättigheter 
Svenska Handbollförbundet (SHF) äger och förfogar ensamt över samtliga TV- och radiorättigheter samt alla 
andra former av upptagning och överföring av ljud och rörliga bilder från landskamper och andra matcher 
som administreras eller sanktioneras av SHF eller dess distriktsförbund. Rättigheterna omfattar såväl direkt- 
som eftersändning liksom matcher i sin helhet eller delar därav. Samma sak gäller fortlöpande 
textrapportering via Internet eller annat media. 
 
Angivna rättigheter får således inte nyttjas utan tillstånd från SHF. Sändningstillstånd ska sökas av 
arrangerande förening om den inte avser att sända via Svenska Handbollsförbundets utsedda plattform för 
webbsändningar. Om den officiella samarbetspartnern används så föreligger ett generellt sändningstillstånd. 
 
Av föreningar arrangerade turneringar omfattas av dessa regler och arrangör av turnering förbinder sig att 
följa dessa regler.  
 
SHF har ett etablerat samarbete med Solidsport. Det råder ett generellt sändningstillstånd för turneringar om 
de använder Solidsports plattform, vilket gör att tillstånd då inte aktivt måste sökas. Om en turnering önskar 
att sända matcher genom annan tjänst eller plattform måste dock tillstånd sökas hos SHF. 
 
4:13 Övrigt 
Nyheter eller kortfattad cupinformation om tävlingen kan skickas till SHF, för publicering på förbundets 
webbsida.  
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