Till:
Samtliga föreningar i HF Syd

2 juli 2021

Serielottningar och matchläggning säsongen 21/22 för lokala seniorserier och barn- och
ungdomsserierna.
Lottningsarbetet är nu klart, i alla fall ner till U10 och vi börjar närma oss en efterlängtad säsongsstart där vi
förhoppningsvis äntligen efter en högst ofrivillig paus får spela handboll igen. Vi behöver nu få alla matcher
tidsatta i vårt tävlingssystem TA. Arrangörsfördelning/lottning av Minihandbollen och Handbollsfestivalerna är inte
helt klara än och kommer skickas ut under nästa vecka (v.27), tillsammans med ett infoblad.
I detta dokument och i de handlingar som bifogas detta brev hittar ni MYCKET VIKTIG INFORMATION gällande
lottningarna och vad ni ska tänka på vid matchläggningen.
Vi ber er att läsa igenom HELA detta dokument och de bifogade handlingarna INNAN ni börjar tidsätta
matcherna, samt att ni har dokumenten med er när ni tidsätter matcherna!

Bifogade handlingar till detta brev:
- Bollstorlekar och speltider HF Syd 21/22
- Översiktlig veckoplanering per åldersklass med spärrade speldatum om sådana finns (Excel)
- Dokument gällande lagnamn i serier/TA

Allmänt:
- Alla serier finns när ni får detta brev, publicerade till er i föreningen i TA- systemet samt publikt på hemsidan.
Detta är enda sättet som serierna kommer publiceras till er. Detta innebär att oavsett hur ert tidigare distrikt har
publicerat serierna till er så behöver ni från denna säsong och i nya HF Syd in i TA/eller in på hemsidan under
serier och resultat, för att kunna se serielottningarna.
- Barn- och ungdomsserierna startar generellt sett i oktober och avslutas innan mars månad är slut. Ett fåtal av de
äldre ungdomsserierna börjar och/eller slutar senare beroende på att antalet spelbara helger annars inte räcker
till.
- I den mån det varit möjligt har vi lagt serier i samma åldersklass lite om-lott datum/omgångsmässigt. Dvs i
exempelvis klassen F12 där det finns 4 serier har vi så långt det är möjligt sett till att inte alla de serierna spelar
exakt samma helger. Hur väl detta fallit ut beror till stor del på antalet lag samt spelform för serien.
- Vi vill be alla föreningar att se över så att rätt kontaktperson finns inlagd på respektive lag MED minst
mailadress, men helst också ett telefonnummer. Rätt kontaktperson är lagansvarig som kan ta beslut
gällande laget och dess matcher.
- Vi vill också be er att justera de s.k. ”publika namnen” på era lag i serierna. Se bifogat dokument gällande detta.
- Alla matchtider för de lokala seniorserierna (herr och dam 3, och herr 4) samt barn- och ungdomsserierna ska
vara inlagda i TA- systemet senast tisdag den 31/8–2021.

Att tänka på vid matchläggning, seniorserierna
Vi hänvisar när det gäller lottningarna för Herr 3 och 4, samt Dam 3 serierna och vad ni ska tänka på gällande
inplanering av matchtider till de separata dokument för respektive serie som skickats ut till berörda lag i de olika
serierna.
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Att tänka på vid matchläggning, barn- och ungdomsserierna
Frilagda/spärrade speldatum
-I alla serier är alla lovveckor frilagda/spärrade från spel (något undantag kan finnas). Angränsande veckoslut till
lov är dock INTE frilagda/spärrade. Dvs, exempelvis när det gäller höstlovet så är det själva veckan och helgen
V.44 (1–7/11) som är frilagd från spel. Helgen v.43, 30–31/10 är INTE frilagd från spel. Matcher får inte läggas på
datum då det är lov såvida inte överenskommelse finns mellan de inblandade lagen.
- USM – När det gäller att frilägga för USM så har vi frilagt så många helger som möjligt som USM spelas i U19
och U16 serierna. I några serier har det inte varit möjligt att frilägga alla stegen och vi ber er att vara
uppmärksamma på detta och flytta matcherna i tid.
I U14 är ALLA helger då USM stegen spelas frilagda.
- I alla U19 serier är söndag den 24/10 spärrat speldatum pga. Högskoleprovet. Inga matcher får läggas denna
dag såvida inte överenskommelse finns mellan de inblandade lagen.
- I de serier där det är relevant kan det också finnas vissa helger då spelarutbildning/distriktslagssamlingar pågår i
HF Syd och som av den anledningen är frilagda från matcher, om spelarutbildningen påverkar seriespelet beror
dock till viss del var i distriktet man är hemmahörande, då främst de som är från Småland och Blekinge kommer
ha sin verksamhet på helger och de från Skåne/Halland kommer främst ha sin spelarutbildning på veckokvällar
(men undantag kan finnas). Vilka datum det gäller, framgår av filen med veckoplaneringen.
OBS: Ovanstående går inte att läsa sig till i TA, ni förväntas med hjälp av excelfilen ha koll på detta.

Omgångar/omgångsintervall
Omgångsintervallet för serierna är i alla serier i grunden måndag-söndag. I TA står speldatum som den lördag
den helg som avslutar omgångsintervallet som grund. Detta innebär att matchen i en specifik omgång får spelas
mellan måndag och söndag den aktuella veckan.
Exempel 1: omg 2 i en serie ligger med speldatum lördag 16/10. Detta innebär att de matcher som ligger den
aktuella omgången får spelas mellan måndag 11/10 – söndag 17/10.
I en del serier är spelschemat ”luftigt” pga. spel i sammandragsform och det finns då veckor där inga omgångar
ligger. I de serierna är det OK att planera match/Erna helgen/veckan INNAN men INTE EFTER det datum som
står som speldatum i TA.
Exempel 2: En F11 serie spelas helt i sammandragsform. Den 22–23/1 är en omgång planerad, ingen omgång
ligger planerad i den aktuella serien helgen 15–16/1 eller den 29–30/1. Det är då OK för lagen i serien att lägga
matcher den 15–16/1 men INTE den 29–30/1. I dessa serier blir omgångsintervallet istället 14 dagar och sträcker
sig över 2 helger.
I några serier finns det matcher och omgångar som ska spelas på vardagar, om så är fallet ligger matcherna med
speldag onsdag (eller annan veckodag, vilket kan vara olika). På samma sätt som ovan, fast tvärtom så är
omgångsintervallet i dessa serier nerkortade om vardagsmatch ska spelas och omfattar då endast måndagonsdag och torsdag-söndag tillhör då omgången efter.
Exempel 3: I F16 serie spelas ett antal vardagsomgångar, en sådan vardagsomgång ligger med speldatum
onsdag 10/11. Det är då OK att lägga den aktuella matchen mellan måndag 8/11 och onsdag 10/11. Matchen kan
inte inplaneras torsdag/fredag 11–12/11 då de dagarna tillhör nästkommande omgång.
Vi ber er beakta att det i Tävlingsbestämmelser för Barn- och Ungdom (TBBU) finns riktlinjer för matchstartstider
både på vardagar och helger. HF Syd uppmanar alla föreningar att följa dessa riktlinjer så långt det är möjligt.
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Sammandrag (U10-U14)
- I sammandrag spelar man alltid 2 matcher på samma ort när man spelar.
- Arrangör av sammandrag är ansvarig för alla 3 eller 4 matcher som spelas i sammandraget, dvs arrangören har
även ansvaret för genomförandet av den eller de matcher i sammandraget som deras eget lag INTE deltar i.
- Serierna i HF Syd som är lottade med sammandrag finns i 3 varianter som ni behöver vara uppmärksamma på:
3 lags sammandrag enbart, 3 lagssammandrag med enstaka enkelmatcher och 3- och 4 lags sammandrag. Vid 4
lags sammandrag möter inte arrangören av sammandraget alla tillresande lag.
- I sammandragsserier kan längre speluppehåll och onormal spelrytm (att man inte spelar omväxlande hemma
och borta, utan istället flera omgångar borta eller hemma) förekomma. I och med att man spelar 2 matcher varje
gång och att man beroende på antalet lag i serien och upplägg på sammandragen kan behöva stå över
omgångar kan vissa serier se helt ologiska ut.
Detta är dock inget fel i själva lottningen. Det är en konsekvens av att vi spelar med sammandrag.
Vi är fullt medvetna om att alla serier inte är helt optimala ur detta avseende.
- Några serier i framförallt U12-U14 serierna har mycket långa reseavstånd. I dessa serier har vi försökt
specialanpassa sammandragen och lottningarna för att få ner restiden totalt i serien och för varje enskilt lag.
Detta har gett att det i dessa serier INTE är en jämn fördelning i antalet sammandrag man arrangerar på
hemmaplan mellan lagen i serien. Dessa serier är alltså medvetet inte helt rättvisa ur den aspekten.
- Sammandrag i serier innebär INTE att längre resor undviks helt, men de bidrar till att få ner antalet resor och
restiden för varje lag i en serie i och med att man spelar 2 matcher när man väl spelar. Sammandrag och det sätt
som dessa serier byggs innebär också per automatik att vissa sammandrag kan kännas ologiska och onödiga, då
två lag från samma geografiska område kan få ett sammandrag mot ett lag längre iväg trots att de båda lagen
som ska mötas på bortaplan har nära till varandra geografiskt. Detta beror på att ett spegelvänt sammandrag
finns i serien, dvs att laget längre ifrån ska åka och spela mot båda lagen som ligger nära varandra geografiskt,
vilket är mer logiskt. I vilken omfattning detta förekommer beror på hur stor serien är och den geografiska
fördelningen av lag i varje enskild serie och det kan alltså variera kraftigt.
Detta är dock inget fel i själva lottningen. Det är en konsekvens av att vi spelar med sammandrag.
Vi är fullt medvetna om att alla serier inte är helt optimala ur detta avseende.
Några saker att tänka på vid tidsättning av sammandragsserier
- Sammandragen ska läggas i den matchnummerordning som ligger i TA, lägsta numret först. Vill ni ändra
spelordningen så krävs godkännande av ALLA lag inblandade i sammandraget.
-Detsamma gäller att bryta ut enskilda matcher ur ett sammandrag, man får göra det, men ALLA inblandade lag i
sammandraget ska ha godkänt det.
- Minsta tillåtna vilotid mellan matcherna i sammandrag är 20 min, men vi rekommenderar minst 45 min vila
mellan matcherna, och ännu hellre att ni lägger så att det spelas en annan match mellan
sammandragsmatcherna.

Minihandboll/Handbollsfestivaler (U7-U9)
Lottningen för minihandbollen och handbollsfestivalerna är som skrivet i början av detta dokument inte helt klara
ännu. Några saker behöver ni tänka på när ni väl fått lottningen/arrangörsfördelningen:
- Boka tillräckligt mycket tid. För både Minihandbollen och Handbollsfestivalerna behöver ni räkna med minst 3
timmar om ni har tillgång till en hall. När ni får fördelningen behöver ni kolla igenom hur många lag som är
planerade att komma till er när ni ska arrangera, då halltid eller speltid kan komma att behöva justeras.
I övrigt hänvisar vi till utskicket nästa vecka (v.27).
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Hur lägger vi in matcherna i TA?
ALLA matcher ska läggas in i TA-systemet!
http://ta.svenskhandboll.se/
Det finns två sätt att lägga in matcherna i TA:
1.
2.

Inläggning via exportera/importera matcher funktionen
Manuell inmatning direkt i TA

Metod 1 – Exportera/Importera matcher
1. Exportera alla föreningens matcher i TA genom att gå till ”Granska matcher” och klicka på ”Exportera
matcher”
2. Spara den excelfil som laddats ner på ett ställe och med ett namn du kommer ihåg.
3. Redigera filen, dvs lägg in de datum och tider och hallar ni ska spela i för resp. match.
Tänk dock på:
- Ändra aldrig i rubrikraden eller ordningen på kolumnerna eller ta bort någon kolumn (importen kommer
då inte kunna slutföras)
- Byter ni hall så måste namn och stavningen stämma EXAKT med vad hallen heter och hur hallen
stavas i TA.
- Datum skrivs: år-mån-dag (2021-10-02)
- tid skrivs tim:min (16:30)
- Kolumnen för veckodag kan ni strunta i, den ändras per automatik vid import utifrån det datum som
lästs in från filen.
4. När du är klar med excelfilen och lagt in alla datum och tider mm. Gå till fliken ”importera” i TA och klicka
på ”välj fil” bifoga den fil du nyss redigerade och klicka på ladda upp.
Metod 2 – Manuell inläggning direkt i TA
1.

Gå till fliken matcher och sedan antingen underfliken ”serier” eller granska ”matcher”, alla föreningens
hemmamatcher som ska tidläggas laddas in. När laddningen är klar kan du för varje match direkt i
kolumnerna justera datum, tid, hall. Glöm inte att klicka på ”Spara ändringar” knappen med jämna
mellanrum.

Alla matcher ska vara inlagda i TA senast tisdag den 31 augusti 2021
Tidplan
31/8 – Sista dag för förening att lägga in matchtider i TA
1/9 – 22/9 Fri flyttningsperiod av matchtider. Lag får efter kontakt med motståndarförening utan kostnad flytta
matcher. När lagen är överens ska ny speldag/tid meddelas HF Syd.
23/9 – Spelschemat fastställs. Från detta datum debiteras matchändringsavgift.
Har ni frågor eller stöter på problem, skicka ett mejl till tavling@handbollsyd.se .
Vi är dock i semestertider och under V28-30 kollas mejlen endast sporadiskt.
Hälsningar
David Olsen
Tävlingsansvarig
Handbollförbundet syd
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