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VÄLKOMNA TILL EN NY HANDBOLLSÄSONG!
Handbollförbundet Syd inbjuder till seriespel i respektive klasser 2021-2022.
Det är viktigt att ni tar er tid att läsa all information i detta dokument innan ni anmäler era
lag!

Nytt distrikt
Den absolut största nyheten säsongen 2021/2022 är givetvis att tävlingsverksamheten
med seriespel ska genomföras av de nya distrikten HF Syd, HF Väst, HF Mitt, HF Öst och
HF Norr.
På tävlingssidan har HF Syd arbetat med förberedelse i tävlingsverksamheten och seriespelet sedan hösten 2020 och informerat via utskick och föreningsträffar.
Efter HF Syds information har föreningarna haft möjlighet att göra inspel med tankar och
funderingar.
HF Syd har tagit del av synpunkterna från föreningarna och korrigerat vissa saker men har
även samlat material för framtiden.
Oavsett om man är fast anställd personal eller en ideellt arbetande kraft i föreningen så är
den nya kommande organisationen en stor nyhet.
Vi hoppas på förståelse från föreningarna och fokus ligger på att göra rätt saker men HF
Syd är medvetna om att problem kommer uppstå.
Med ett bra arbete från grunden ökar chansen och möjligheterna till en väl fungerande
organisation. Och att vi tillsammans kommer att lösa eventuell problematik som kommer
att uppstå.
Nedan, och som bilagor till detta dokument hittar ni all information ni behöver för att
kunna anmäla era lag till seriespelet för seniorlag samt barn- och ungdomsserier
säsongen 2021/2022. Skulle ni mot förmodan sakna något ber vi er att kontakta oss.

Viktiga datum under vår/sommar 2021
Alla datum är preliminära utom sista anmälningsdatum.
- 1 maj – Sista dag att anmäla/bekräfta plats i seriespel för säsongen 21/22. Anmälan skall vara gjord
både i formulär och i TA- systemet.
Serieindelning i de regionala serierna skickas ut när de är fastställda av SHF. Serieförslag lokala seniorserier och barn/ungdomsserier skickas ut i början av maj.
- 1 juni – Serieindelning för lokala seniorserier och barn/ungdomsserierna fastställs. Lottning av regionala serier är klar och preliminärt spelprogram skickas till berörda lag/föreningar och tidläggning
av dessa serier påbörjas.
Lottning av lokala seniorserier och barn/ungdomsserierna påbörjas. Sista dagen att dra ur lag från
lokala seniorserier och barn/ungdomsserier helt utan kostnad.
- Senast 24/6 – Lottning av lokala seniorserier och barn/ungdomsserier är klar och skickas till föreningarna. Tidläggning av dessa matcher påbörjas i TA.
- 1/7 – Spelschema för regionala serier fastställs.
- Mitten av augusti – Ska tidläggning av matcher i de lokala seniorserierna och barn/ungdomsserierna vara klar i TA. Preliminära spelscheman publiceras på hemsidan.

Sida 1 av 8

HF SYD

2020-03-31 BP

(Logga och typsnitt presenteras senare)

Klassindelning 2021/2022
Till säsongen 2021/2022 bjuder vi in till spel i följande åldersklasser:
Senior (regionala serier – fastställs av SHF)
Herr div 2
Dam div 2
Herr div 3
Lag ska endast bekräfta sin plats på respektive nivå! Har man inte spelat på aktuell nivå säsongen
2020/2021 kan man inte önska spel på den nivån. Ev. vakansplatser fördelas enligt SHFtävlingshandbok.
Senior (lokala serier)
Herr div 4
Dam div 3
Dam div 4
Läs mer om förutsättningar för seniorserierna 21/22 i bilaga 2, längre ner i detta dokument.
Äldre Ungdom, Nivåindelning: Nivå 1 (Svår), 2(Medel) och 3 (lätt) i varje klass
U19 - födda 2002/2003/2004
U16 – födda 2005
U15 – födda 2006
Yngre Ungdom, Nivåindelning: Nivå 1 (Svår), 2(Medel) och 3 (lätt) i varje klass
U14 – födda 2007
U13 – födda 2008
U12 – födda 2009
Barn (ej serie eller resultatvisning)
U11 – födda 2010
U10 – födda 2011, 6 mot 6 på Kortplan (eller mindre plan/fullplan)
U9 – födda 2012, Minihandboll
U8 – födda 2013 Minihandboll
U7 – födda 2014, Handbollsfestival/Minihandboll
Läs mer om förutsättningar för barn/ungdomsserierna och hur de kommer spelas 21/22 i bilaga 1,
längre ner i detta dokument.

Bestämmelser
Senior

HF Syd följer SHFs tävlingsbestämmelser som återfinns på deras hemsida. HF Syd kommer skicka
ut/publicera ett dokument med tillägg/komplettering av SHFs bestämmelser efter SHF
tävlingskonferens 14/4, och i god tid innan seriestart i någon serie.

Barn- och Ungdom

HF Syd följer SHF tävlingsbestämmelser för barn-och ungdom (TBBU) med några få
undantag/tillägg. Dessa undantag/tillägg kommer publiceras/skickas ut efter SHFs
tävlingskonferens 14/4 och i god tid före seriestart i respektive serie. Ni kan också läsa mer om några
av de särskilda bestämmelser som kommer gälla i HF Syd under respektive klass i bilaga 1.

Avgifter för seriespel
Följande administrationsavgifter för anmälan till seriespel gäller i HF Syd säsongen 21/22:
Alla avgifter är per anmält lag.

Senior

Herr div 2 – 9 000 kr (Fastställs av SHF)
Dam div 2 – 4 500 kr (Fastställs av SHF)
Herr div 3 – 4 500 kr (Fastställs av SHF)
Dam div 3 – 4 500 kr
Herr div 4 – 4 500 kr
Dam div 4 – 4 500 kr
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Äldre Ungdom
U19 – 1 800 kr
U16 – 1 800 kr
U15 – 1 800 kr

Yngre Ungdom
U14 – 1 400 kr
U13 – 1 400 kr
U12 – 1 400 kr

Barn

U11 – 1 100 kr
U10 – 1 100 kr
U9 – 700 kr (Gäller per anmält lag)
U8 – 700 kr (Gäller per anmält lag)
U7 – 700 kr (Gäller per anmält lag)
Gällande övriga administrationsavgifter exempelvis gällande matchändringar, urdragningar mm, så
följer vi SHF TBBU.
Ev. avvikelser/tillägg till TBBU vad gäller administrationsavgifter så kommer detta publiceras i HF
Syds tävlingshandbok som är klar i slutet av april.
Alla anmälningsavgifter för anmälan till seriespel, gäller med reservation för eventuella beslut som
fattas av Svenska Handbollförbundets styrelse och eller av HF Syds styrelse efter detta utskick.

Anmälningsförfarande
Anmälningsförfarandet sker i två steg där ni som förening måste göra båda stegen för att anmälan
skall vara komplett:
1. Ni fyller i formulär för anmälan av era lag här: https://forms.gle/ud9RDtcY87EpjiGS9
2.

Ni anmäler era lag i TA-systemet : https://ta.svenskhandboll.se (OBS: ny version av TA är på
gång och lag till säsongen 21/22 ska ENDAST anmälas i nya versionen. Länk till nya versionen
finns i rött på vanliga inloggningssidan till TA)
Hur ni går tillväga för att anmäla era lag i TA-systemet hittar ni i bifogad manual.
Tänk på att kontaktuppgifter till ansvarig ledare SKALL anges vid anmälan.
OBS: Dessa uppgifter går att ändra i efterhand.

3.

Båda stegen ovan skall vara slutförda senast den 1/5.
Utöver ovanstående är det viktigt att ni som förening är tydliga med ev. övriga upplysningar som ni
vill delge oss om era lag, i formuläret finns en fritextruta för dessa upplysningar.
Om ni efter att ni fyllt i formuläret behöver ändra/ta bort/lägga till lag så kontakta oss direkt, fyll inte
i ett nytt formulär.

Spel i annat distrikt

Önskar ni spel i annat distrikts serie, oavsett om det gäller senior eller barn/ungdom ska lagen
anmälas till oss och ni lämnar önskemål om vilken klass och vilket annat distrikt ni önskar spela i
som ”Övrig upplysning” i anmälningsformuläret. Vi tar sedan kontakt med annat distrikt.
Tänk dock på att det är önskemål ni lämnar om spel i annat distrikt och bekräftelse krävs från HF
Syd innan ni kan betrakta det som klart att ni ska spela i annat distrikts serie.

Frågor

Är det något ni undrar över – kontakta gärna
David Olsen, 0733-52 01 83 eller david@smalandblekingehandboll.com
Bjarne Persson, 0707-44 96 47 eller bjarne@skanskhandboll.se
Ove Melleroth, 0738-42 82 00 eller hallands.hf@telia.com

Varmt välkomna med Era anmälningar!
Med vänlig hälsning, Tävlingskommittéerna i
Småland-Blekinge HF
Skånes HF
Hallands HF
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Bilaga 1, anmälan seriespel 2122 – Information inför seriespel
barn- och ungdom
Barn

U7 (födda 2014)

Här använder vi oss av konceptet Handbollsfestivalen under hösten.
Vid Handbollsfestivaler samlas ett antal lag från olika föreningar för en tretimmarsdag med en
blandning av lek, gemensamma teknikövningar och minihandbollsmatchspel i de egna lagen. Vi
samlas ca 6-10 lag per arrangör.
Handbollsfestivalen arrangeras vid två till tre tillfällen under hösten beroende på antal anmälda lag.
Läs mer om vad handbollsfestival är och ladda ner materialet här: https://www.svenskhandboll.se/forening/Handbollfestival?epslanguage=sv
Till vårsäsongen får ni välja om ni vill fortsätta spela Handbollsfestival eller om ni vill gå över och
spela minihandbollssammandrag fördelat på ett antal arrangörer runt om i distriktet. Även här blir
det två till tre speltillfällen oavsett val, beroende på antalet anmälningar.
Anmälan till höstens Handbollsfestivaler ska vara inne senast 1 maj. Anmälan till vårens minihandbollsspel ska vara inne senast 1 december.
Samtliga lag måste anmäla sig på nytt till vårens spel. Man flyttas inte med automatiskt.
Minihandboll spelas 5 mot 5 (4 utespelare + MV).
Rekommenderat antal spelare per lag till Handbollsfestival/minihandboll är ca 6-7 spelare.
Spelas i huvudsak könsuppdelat, men mixedlag är tillåtna (se TBBU)

U8 (födda 2013)

Spelas i minihandbollsform med sammandrag där 6-10 lag spelar per arrangemang.
Vi spelar 4 sammandrag under hösten och 4 under våren.
Anmälan ska vara inne senast 1 maj.
Minihandboll spelas 5 mot 5 (4 utespelare + MV).
Rekommenderat antal spelare per lag till minihandboll är ca 6-7 spelare.
Spelas i huvudsak könsuppdelat, men mixedlag är tillåtna (se TBBU)

U9 (födda 2012)

Spelas i minihandbollsform med sammandrag där 6-10 lag spelar per arrangemang.
Vi spelar 4 sammandrag under hösten och 4 under våren.
Anmälan ska vara inne senast 1 maj.
Minihandboll spelas 5 mot 5 (4 utespelare + MV).
Rekommenderat antal spelare per lag till minihandboll är ca 6-7 spelare.

U10 (födda 2011)

I U10 spelar vi 6 mot 6 (5 utespelare + MV) på kortplan/mindre plan. Detta för att öka bollkontaktsgraden per spelare, ge mer yta per spelare (= mer mål) samt för att undvika att en linjespelare blir
stående overksam på linjen, vilket ofta är fallet i yngre åldrar. För mer information om vad kortplan
innebär, se bilaga till detta brev. Ingen nivåindelning, serierna anpassas utifrån geografi och spelas i
huvudsak som 3-lagssammandrag.
Inga resultat eller tabeller sparas/visas.
Rekommenderat antal spelare per lag är ca 9-10 spelare.
Vi kommer att basera serieindelningen på geografisk närhet.

U11 (födda 2010)

Vi går nu upp och spelar 7 mot 7 (6 utespelare + MV) på vanlig fullstor plan (40*20).
Ingen nivåindelning, serierna anpassas utifrån geografi och spelas i huvudsak som 3-lagssammandrag. (enkelmatcher kan förekomma)
Inga resultat eller tabeller sparas/visas.
Rekommenderat antal spelare per lag är ca 10-12 spelare.
Vi kommer att basera serieindelningen på geografisk närhet.
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Yngre ungdom
U12 (födda 2009)
I U12 bjuder vi in till nivåanpassat seriespel. Ni kan välja att anmäla lag till nivå 1, nivå 2 eller nivå 3, där
nivå 1 innebär tuffast motstånd och nivå 3 lättast motstånd.
Syftet med nivåanpassat seriespel är att kunna erbjuda samtliga lag ett utvecklande seriespel med
jämna och roliga matcher.
Här kan serier med vanliga enkelmatcher liksom 3 eller 4-lagssammandrag, eller en kombination, bli
aktuella beroende på reseavstånd mellan de anmälda lagen på olika nivåer.
Fokus vid serieindelning i U12 är geografisk närhet framför nivåanpassning om vi inte kan uppnå
både och, men om det är möjligt kommer vi göra geografiskt indelade serier på alla nivåer.
Man har möjlighet att anmäla MAX 2 lag till nivå 1. Det kommer att vara fri representation mellan föreningens lag på nivå 1 (gäller naturligtvis mellan alla lag från en och samma förening).
På nivå 1 godkänns dispenser utöver generell dispens enligt TBBU endast i undantagsfall och om
särskilda skäl finns.
U12 är första året med resultatvisning och tabell. Rena U11-lag får därmed inte anmäla sig till U12-serie då U11 inte får spela matcher med resultat/tabell. Blandade lag U11/U12 får spela i U12 serie om en
majoritet av spelarna är födda 2009.
Resultatvisning och tabell på hemsida.
Räkna med match varje vecka vid serie med enkelmöten och varannan/var 3:e vecka om serien spelas med 3-lagssammandrag eller en blandning mellan enkelmöten och 3-lagssammandrag. Tänk på
att sammandrag ALLTID innebär kortare eller längre uppehåll mellan matchtillfällen, dvs man spelar
INTE varje vecka om serien lottas med sammandrag/blandat sammandrag och enkelmatcher.
Rekommenderat antal spelare per lag är ca 10-12 spelare.

U13 (födda 2008)
Nivåanpassat seriespel. Ni kan välja att anmäla lag till nivå 1, nivå 2 eller nivå 3, där nivå 1 innebär tuffast motstånd och nivå 3 lättast motstånd.
Syftet med nivåanpassat seriespel är att kunna erbjuda samtliga lag ett utvecklande seriespel med
jämna och roliga matcher.
Här kan serier med vanliga enkelmatcher liksom 3-lagssammandrag, eller en kombination, bli aktuella beroende på reseavstånd mellan de anmälda lagen på olika nivåer.
Fokus vid serieindelning i U13 är geografisk närhet framför nivåanpassning om vi inte kan uppnå
både och, , men om det är möjligt kommer vi göra geografiskt indelade serier på alla nivåer.
Man har möjlighet att anmäla MAX 2 lag till nivå 1. Det kommer att vara fri representation mellan föreningens lag på nivå 1, det gäller naturligtvis mellan alla lag från en och samma förening.
På nivå 1 godkänns dispenser utöver generell dispens enligt TBBU endast i undantagsfall och om
särskilda skäl finns.
Resultatvisning och tabell på hemsida.
Räkna med match varje vecka vid serie med enkelmöten och varannan/var 3:e vecka om serien spelas med 3-lagssammandrag eller en blandning mellan enkelmöten och 3-lagssammandrag.(Undantag frilagda helger pga. USM m.m). Tänk på att sammandrag ALLTID innebär kortare eller längre uppehåll mellan matchtillfällen, dvs man spelar INTE varje vecka om serien lottas med sammandrag/blandat sammandrag och enkelmatcher.
Rekommenderat antal spelare per lag är ca 10-12 spelare.
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U14 (födda 2007)
Nivåanpassat seriespel. Ni kan välja att anmäla lag till nivå 1, nivå 2 eller nivå 3, där nivå 1 innebär tuffast motstånd och nivå 3 lättast motstånd.
Syftet med nivåanpassat seriespel är att kunna erbjuda samtliga lag ett utvecklande seriespel med
jämna och roliga matcher.
Här kan serier med vanliga enkelmatcher liksom 3-lagssammandrag, eller en kombination, bli aktuella beroende på reseavstånd mellan de anmälda lagen på olika nivåer. Serier med enkelmatcher är
dock utgångspunkten.
Fokus vid serieindelning är nivåanpassade serier framför geografisk närhet om vi inte kan uppnå
både och, men om det är möjligt kommer vi göra geografiskt indelade serier på alla nivåer.
Anmäler man 2 lag till nivå 1 kommer man fr.o.m. U14 att låsa sin trupp med de spelare som spelar
första seriematchen. Man får INTE gå mellan de lag föreningen har på nivå 1. Man kan däremot vid
behov gå ner och spela i föreningens lag som man har på lägre nivå.
På nivå 1 godkänns dispenser utöver generell dispens enligt TBBU endast i undantagsfall och om
särskilda skäl finns.
Resultatvisning och tabell på hemsida.
Räkna med match varje vecka och varannan/var 3:e vecka om serien spelas med 3-lagssammandrag
eller en blandning mellan enkelmöten och 3-lagssammandrag.(Undantag frilagda helger pga. USM
m.m). Tänk på att sammandrag ALLTID innebär kortare eller längre uppehåll mellan matchtillfällen,
dvs man spelar INTE varje vecka om serien lottas med sammandrag/blandat sammandrag och enkelmatcher.
Rekommenderat antal spelare per lag är ca 11-13 spelare.

U15 (födda 2006)
Nivåanpassat seriespel. Ni kan välja att anmäla lag till nivå 1, nivå 2 eller nivå 3, där nivå 1 innebär tuffast motstånd och nivå 3 lättast motstånd. Anmäler man till nivå 1 får man vara beredd på längre resor. Vår förhoppning är att kunna anpassa nivå 2 och 3 geografiskt.
Syftet med nivåanpassat seriespel är att kunna erbjuda samtliga lag ett utvecklande seriespel med
jämna och roliga matcher.
Endast serier med enkelmatcher, ej sammandrag.
Fokus vid serieindelning är nivåanpassade serier framför geografisk närhet om vi inte kan uppnå
både och.
Anmäler man 2 lag till nivå 1 kommer man fr.o.m. U14 att låsa sin trupp med de spelare som spelar
första seriematchen. Man får INTE gå mellan de lag föreningen har på nivå 1. Man kan däremot vid
behov gå ner och spela i föreningens lag som man har på lägre nivå.
På nivå 1 godkänns dispenser utöver generell dispens enligt TBBU endast i undantagsfall och om
särskilda skäl finns.
Resultatvisning och tabell på hemsida.
Räkna med match varje vecka (undantag frilagda helger p.g.a. USM m.m.).
Rekommenderat antal spelare per lag är ca 11-13 spelare.
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Äldre Ungdom
U16 (födda 2005)
Nivåanpassat seriespel. Ni kan välja att anmäla lag till nivå 1, nivå 2 eller nivå 3, där nivå 1 innebär tuffast motstånd och nivå 3 lättast motstånd. Anmäler man till nivå 1 får man vara beredd på längre resor. Vår förhoppning är att kunna anpassa nivå 2 och 3 geografiskt.
Syftet med nivåanpassat seriespel är att kunna erbjuda samtliga lag ett utvecklande seriespel med
jämna och roliga matcher.
Endast serier med enkelmatcher, ej sammandrag.
Fokus vid serieindelning är nivåanpassade serier framför geografisk närhet om vi inte kan uppnå
både och.
Anmäler man 2 lag till nivå 1 kommer man fr.o.m. U14 att låsa sin trupp med de spelare som spelar
första seriematchen. Man får INTE gå mellan de lag föreningen har på nivå 1. Man kan däremot vid
behov gå ner och spela i föreningens lag som man har på lägre nivå.
På nivå 1 godkänns dispenser utöver generell dispens enligt TBBU endast i undantagsfall och om
särskilda skäl finns.
Resultatvisning och tabell på hemsida.
Räkna med match varje vecka (undantag frilagda helger p.g.a. USM m.m.).
Rekommenderat antal spelare per lag är ca 11-13 spelare.

U19 (födda 2002)

Nivåanpassat seriespel. Ni kan välja att anmäla lag till nivåerna 1 (Elit) eller 2 (Övriga).
I nivå 1 (elit-klassen) får man räkna med resor över hela distriktet medan vår förhoppning är att
kunna göra geografiskt indelade serier för nivå 2, men det beror på antalet anmälda lag.
Endast serier med enkelmatcher, ej sammandrag.
Anmäler man 2 lag till Elit kommer man att låsa sin trupp med de spelare som spelar första seriematchen. Man får INTE gå mellan de lag föreningen har på Elit-nivån. Man kan däremot vid behov
gå ner och spela i föreningens lag som man ev. har på lägre nivå.
På nivå 1 godkänns dispenser utöver generell dispens enligt TBBU endast i undantagsfall och om
särskilda skäl finns.
Resultatvisning och tabell på hemsida.
Räkna med match varje vecka (undantag frilagda helger p.g.a. USM m.m.).
Rekommenderat antal spelare per lag är ca 11-13 spelare.
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Bilaga 2, anmälan seriespel 2122 – Information seniorserier 21/22
och framåt
Information gällande seniorserier 21/22
Damer div 2

Spelas som säsongen 20/21 dvs en serie med upp och nerflyttning i enlighet med det SHF fastställer.
I framtiden kan detta komma att ändras utifrån det arbete som pågår inom SHF gällande översyn av
seriestruktur utifrån jämställdhetsperspektiv. Observera att det är SHF som fastställer serieindelning
i denna serie.

Herrar div 2

Spelas som säsongen 20/21 dvs en serie med upp och nerflyttning i enlighet med det SHF fastställer.
I framtiden kan detta komma att ändras utifrån det arbete som pågår inom SHF gällande översyn av
seriestruktur utifrån jämställdhetsperspektiv. Observera att det är SHF som fastställer serieindelning
i denna serie.

Damer div 3

Utgångspunkten är att i damer div 3 behålla strukturen från säsongen 20/21, dvs att spela 3 serier
under hösten för att sedan utifrån resultat i grundserierna , lotta om vid jul till en uppflyttningsserie
och 2 fortsättningsserier.
HF Syd planerar att säsongen 22/23 och kommande säsonger att endast ha 1 damer div 3 serie i hela
distriktet. Detta innebär att säsongen 21/22 så kommer nerflyttning från fortsättningsserierna i damer div 3 att anpassas utifrån det. Det innebär att många av lagen som går till fortsättningsserierna
kommer att flyttas ner till en eller flera damer div 4 serier säsongen 22/23. Lag som går till uppflyttningsserien på våren är garanterade plats i damer div 3 säsongen 22/23. Exakt hur upp- och nerflyttning kommer gå till och var strecken kommer ligga beskrivs i HF Syds tävlingshandbok som släpps
inom kort.
Skulle anmälningsläget till damer div 3 förändras så att det upplägget med 3 höstserier och 1 uppflyttnings- och 2 fortsättningsserier inte är möjligt så görs en annan indelning och nerflyttning anpassas utifrån det med målet att ha 1 damer div 3 serie säsongen 22/23.

Herrar div 3

Spelas säsongen 21/22 med 2 geografiskt indelade serier inom det nya distriktet.
HF Syd planerar att säsongen 22/23 och kommande säsonger att endast ha 1 herrar div 3 serie i hela
distriktet. Detta innebär att säsongen 21/22 så kommer nerflyttning från de båda serierna som spelas
säsongen 21/22 att anpassas utifrån detta, vilket innebär att fler lag än normalt kommer flyttas ner
från herrar div 3. Exakt hur upp- och nerflyttning kommer gå till och var strecken kommer ligga,
beskrivs i HF Syds tävlingshandbok som släpps i slutet av april.

Damer div 4

I utgångsläget planeras ingen damer div 4 serie i HF Syd säsongen 21/22. Finns det tillräckligt
intresse så är vi inte främmande för att starta en sådan då tanken är att vi från säsongen 22/23 ska ha
en eller helst flera damer div 4 serier indelade geografiskt.

Herrar div 4

Spelas i geografiskt indelade serier, där antalet serier beror på antalet anmälda lag och antalet kan
därför variera från säsong till säsong.
Exakt hur upp- och nerflyttning kommer gå till och var strecken kommer ligga, beskrivs i HF Syds
tävlingshandbok som släpps i slutet av april.
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