Förslag serieindelning version 2 Senior-U10
säsongen 21/22
Handbollförbundet Syd kan nu presentera version 2 av 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 uppdaterade förslag, version 2, 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.

Ändringar från version 1 av serieförslaget:
- Senior Dam div 3 - utifrån att vi fått fler anmälda lag, och signaler om att vissa anmälningar är
osäkra, har vi ändrat hur damer div 3 ska spelas, till 2 serier med enkelmöten och utan omlottning
istället för det tidigare förslaget med 3 st höst/vår serier. Detta gör det mycket enklare för både er
föreningar och oss som lottar om vi får urdrag i dessa serier.
- U19-U15 - Inga större ändringar mer än några lag som bytt serie eller dragit sig ur, alternativt
kommit till.
- U14-U10 - Här har vi lyssnat på den feedback som kommit på version 1 av serieförslaget och helt
reviderat indelningarna till mer lokala serier i alla klasser där det gått att göra utifrån att det behöver
vara tillräckligt många lag för att bli en vettig serie.
Detta innebär att serierna i dessa åldrar till stor del är helt nya. Dock inte i alla åldrar, i de åldrar där
vi inte ser det möjligt att göra ännu mer lokal indelning ligger förslagen från version 1 kvar och vi
kommer i dessa som tidigare aviserat jobba med att, genom sammandragen, korta ner resorna.
Då det efterfrågats exempel på hur sådana serier rent faktiskt kan se ut kommer vi senast
tisdag den 1 juni skicka ut ett exempel på en sådan serie.
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Vad händer nu?
- Titta igenom förslaget ordentligt, finns alla era lag/ändringar från version 1 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 2 juni.
- Fredag 4 juni fastställs serieindelningarna för 2021/2022 och skickas ut till er. Från måndag 7 juni
påbörjar vi lottningen av dessa serier.

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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