Förslag serieindelning Senior-U10 säsongen 21/22
Handbollförbundet Syd kan nu presentera ett första förslag på serieindelning för säsongen 2021/2022.
I arbetet har vi fokuserat på att försöka ha ett helhetsperspektiv för att ge alla föreningar i det nya
större distriktet vi nu är, så likvärdiga förutsättningar som möjligt att bedriva sin verksamhet.
Vi har ett stort distrikt geografiskt och föreningar i alla storlekar och tyvärr också områden utan
handboll, så är det givetvis en svår och mycket utmanande uppgift att göra ett serieförslag som alla
kan vara nöjda med. En del i detta har också varit att samarbeta med de båda lika nya distrikten HF
Väst och HF Mitt. Det innebär mer konkret säsongen 2021/2022 att en del av de nordöstligaste
föreningarna i HF Syd kommer spela i seriespel både i HF Syd och HF Väst eller HF Mitt.
Bifogat detta brev hittar ni ett dokument med vårt förslag på serieindelning för de serier som HF Syd
administrerar, från seniorhandboll till U10. När det gäller Handbollsfestivaler (U7) och Minihandbollen
(U8 och U9) så kommer fördelning av arrangemang mm skickas ut i samband med att lottningarna för
övriga serier är klar, dvs runt midsommar.

Vi är medvetna om och ödmjuka inför att förslaget kan väcka frågor och vi vill därför direkt i detta brev
kommentera ett par saker i förslaget:
- Seniorseriernas upplägg i förslaget bygger på den information vi tidigare delgett er; att vi ska ha en
likadan struktur för seniorserier på dam- och herrsidan säsongen 22/23 med en div 3 och sedan div 4
serier under det. Av den anledningen är det fler lag än normalt som flyttas ner från herr och dam div 3.
- I vissa serier i U19-U12 är det många lag och vi kommer i de serierna anpassa lottningen och inte
spela med det vanliga dubbelmötet utan istället ta bort ett antal matcher för varje lag. Detta är för att
antalet matcher ska vara möjliga att få in på de spelhelger som finns tillgängliga och för att undvika ett
för hårt matchande med hela omgångar på vardagskvällar. Alla lag kommer fortfarande spela lika
många matcher och alla lag kommer spela minst en match mot alla lag i serien, men alla lag kommer
INTE mötas samma antal gånger. Detta ger oss också möjlighet att ta hänsyn till geografi i de
serierna.
- I de barn- och ungdomsserier som spelas som sammandragsserier kommer vi i lottningarna att
anpassa sammandragen geografiskt så långt det är möjligt. Detta innebär att fördelningen av
sammandrag inte kommer vara helt jämn mellan lagen i serierna, och att vissa lag med kanske enbart
spelar mot varandra ”på bortaplan”.
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Vad händer nu?
- Titta igenom förslaget ordentligt, finns alla era lag med?
- Har ni eller era ledare synpunkter gällande något lag/serie i förslaget så vill vi att en person(ej
enskilda ledare) i varje förening samlat skickar föreningens synpunkter per mail till oss på
tavling@handbollsyd.se senast onsdag 26 maj.
- Fredag 4 juni fastställs serieindelningarna för 2021/2022. Ett uppdaterat serieförslag kommer
skickas ut senast fredag den 28 maj

Urdragningar/Avgifter
Följande avgifter gäller vid urdragning av lag från U10 och uppåt.
- Fram till dess att matchtiderna ska vara inlagda i TA (vanligtvis i mitten/slutet av augusti, exakt datum
meddelas när lottningarna är klara):
Administrationsavgift för anmälan till seriespel ska betalas.
På grund av rådande pandemi och den osäkerhet som kan finnas gällande antal spelare/lag så har HF
Syd beslutat att förlänga tiden man kan dra ur lag utan kostnad, till mitten/slutet av augusti i samband
med att matchtider ska vara inlagda i TA-systemet. Exakt datum meddelas i samband med att
lottningarna är klara.
- Alla urdragningar efter det att spelschemat är fastställt:
Administrationsavgift för anmälan till seriespel ska betalas + urdragningsavgift ( extra
administrationsavgift som är samma som administrationsavgiften för anmälan) debiteras.
- Administrationsavgifter för anmälan till seriespel faktureras till alla föreningar i HF Syd två gånger,
50% av summan skall vara betald 31 oktober och 50% skall vara betald 31 januari.
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