Fastställd serieindelning Senior-U10!
Handbollförbundet Syd har nu fastställt serieindelningen för lokala senior till U10 serier som HF Syd
administrerar vilket bifogas detta brev.
Som vi tidigare meddelat har vi jobbat utifrån ett helhetsperspektiv att ge alla föreningar i det nya
större distriktet så lika förutsättningar som möjligt att kunna bedriva verksamhet och spela matcher.
Detta innebär att i en del serier så behöver man resa ganska långt för att spela, vi har dock försökt
sprida resorna bland föreningarna i Skåne så att det inte är samma föreningar som måste åka långt i
varje serie.
En del önskemål om att byta serie har inkommit efter utskicket av förslag på serieindelning, version 2.
Vi har i den mån det varit möjligt tagit hänsyn till dessa önskemål, men alla önskemål har vi inte
kunnat tillgodose. Detta innebär att vissa lags önskade förändringar INTE är gjorda i de fastställda
serierna, och det beror på som ovan angett helhetsperspektivet för alla föreningars seriespel.
Vi har efter version 2 också fått en del önskemål om någon typ av ändrat spelsätt i de äldre åldrarna
där det är långa resor (U15-U19), antingen i form av sammandrag eller på annat sätt. Vi har valt att
INTE frångå den tidigare utskickade informationen om att vi inte lottar sammandrag osv i dessa åldrar.
Istället uppmanar vi alla lag i de serier där avstånden är långa att vara öppna och ödmjuka inför
lösningar där lag kan spela 2 matcher vid samma resa men kanske inte på ett och samma ställe och
att ni som är intresserade av sådana lösningar börjar titta på det redan när ni får lottningarna. Vi vet
dock att detta inte passar alla och att det kan bli problematiskt om vi i lottningarna ska lösa och
bestämma datum för sådana lösningar varför vi istället ger er föreningarna möjligheten att själva, om
ni är intresserade, få till dessa lösningar.
Vi har också fått frågan från ett par föreningar varför det i vissa serier där sammandrag ska lottas står
enbart ”sammandrag” och ibland står det ”sammandrag + enstaka matcher” och vad det betyder.
Svaret är att beroende på antalet lag i serierna så går matematiken inte jämnt ut, dvs det går inte att
lägga alla matcher i 3-lags sammandrag rent matematiskt. I de serierna blir det en eller flera matcher i
varje eller nästan varje omgång som behöver spelas som enkelmatcher istället. Givetvis kommer vi i
de serier där det blir så, så långt som möjligt anpassa även enkelmatcherna utifrån resavstånd.
Ändringar från version 2 av serieförslaget:
- Ett antal serier har pga urdragningar eller lag som kommit till eller bytt serie fått ändrat antal lag och i
vissa fall hur serien spelas.
- F16 – Nivå 2 har utifrån de önskemål osv som inkommit slagits ihop till en stor serie med 17 lag och
enkelmöte.
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Vad händer och vad gäller nu?
- Lottningsarbetet påbörjas nu och beräknas vara klart senast fredag den 2 juli. (Gäller alla serier
utom serien P13 Småland Syd, som kommer vara klar senast torsdag 24/6 ). Vi kommer i samband
med att lottningarna är klara skicka med ett följebrev som handlar om lottningarna, men själva
seriernas lottning återfinner ni på hemsidan under serier/resultat och i TA-systemet.
- Från och med idag, fredag 4/6 är det endast möjligt att dra ur lag samt att efteranmäla lag som inte
redan är anmälda till någon serie. Från och med idag skickas alla eventuella förändringar i en serie till
i serien berörda lag via föreningens officiella mailadress samt till den som står som lagansvarig på det
anmälda laget i TA (har ni inte angett lagansvariga vid anmälan i TA än, så är det dags att göra det
nu).
- Minihandboll och Handbollsfestivals grupper/serier (U7-U9) kommer skickas ut tillsammans med
lottningen av övriga serier senast fredag den 2 juli, som vi tidigare meddelat.

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 mitten/slutet av augusti (exakt datum meddelas senare):
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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