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Allmänt
Ovetskap om föreskrifterna och regler fritager inte från ansvar.
Svenska handbollsförbundets (SHF) tävlingsbestämmelser för barn och ungdom (TBBU)
kompletterar de ordinarie tävlingsbestämmelserna (TB) och tävlingshandboken (TH)
med särbestämmelser och rekommendationer för barn och ungdom. Om TBBU och TB:s
alternativt TH:s ordalydelser motsäger varandra är det TBBU som gäller.
Följande tillägg till SHFs tävlingsbestämmelser för barn och ungdom gäller för Norrbottens
Handbollförbund (NHF). Föreskrifterna har utfärdats av förbundsstyrelsen.
Tävlingskommittén (TK) kan utfärda kompletterande anvisningar.

Serieindelningar Ungdom
Arrangemangsschema fastställs av NHF:s Tävlingskommittén. NHF:s styrelse är
kontrollerande organ. Ungdom skall alltid delta i egna distriktets tävlingar innan anmälan
sker till tävlingar i andra distrikt. Arrangemang av centrala tävlingar fastställs av SHF.
Där andra distrikt än NHF är administrerande förbund ansvarar administrerande förbund för
lottning och eventuell sammanställning av serietabeller.
2020-2021 är Västernorrland/Jämtlands handbollsförbund administrerande förbund för
seriespel U16 och U14.

Distriktsmästerskap Ungdom (UDM)
Allmänt
Anmälningsblankett till UDM skickas ut av NHF. Lottning sker av NHF:s TK i samråd med
arrangerande förenings TK.

Representation
Förening får anmäla flera lag i samma åldersklass men spelare får endast deltaga i ett av
föreningens lag i samma åldersklass, dvs fri representation gäller inte för UDM.
Samverkansavtal gäller.

Dispenser
UDM spelas med rena åldersklasser men godkända dispenser för seriespel inom distriktet
gäller även under UDM. Dispenser måste vara markerade med bindel på armen och max två
dispensspelare på plan samtidigt.

Arrangör
NHF:s TK beslutar om tilldelning av arrangemang.
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Spelform
Kvalgruppspel i serieform. Om det endast är två lag anmälda spelas endast en finalmatch

Gruppindelning
5 lag eller mindre
Alla lag placeras i en kvalgrupp. 1:an och 2:an i kvalgruppen går till final. 3:an och 4:an i
gruppen spelar match om 3:e – 4:e pris.
6 lag eller fler
6 lag

Två grupper om tre lag.
1:an och 2:an från vardera grupp till semifinal

7 lag

En grupp med tre lag och en grupp med fyra.
1:an och 2:an i vardera grupp till semifinal

8 - 11 lag

Enligt sju lags principen med två grupper

12 lag

Fyra grupper med tre lag i vardera.
1:an i vardera grupp till semifinal

Kvalgruppsplacering avgörs genom:
1. Poäng
2. Inbördes mötet mellan direkt berörda lag
3. Målskillnad
4. Mest gjorda mål

Medaljer
Guld, silver och brons medaljer utdelas till max 17 spelare och 4 ledare.
Fler medaljer kan beställas via NHF dessa bekostas av beställande förening.

Matchtider
Enligt bestämmelser för åldersklassen, timeout skall användas.
Vid oavgjort resultat avgörs matchen genom shoot-out, gäller från U13 och äldre.
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Shoot-Out
Fem spelare från vardera lagen utses. Lottning avgör vilket lag som startar. Målvakten skall
ha en fot på mållinjen. Utespelaren står placerad med en fot på frikastlinjen och har bollen.
Vid signal spelar utespelaren till målvakt och startar kontring. Målvakten har 3 sekunder på
sig att kasta ut bollen. Bollen får inte röra golvet, utespelaren fångar bollen, får ta max 3 steg
och sedan skjuta. Om inget avgörande skett efter de fem första kasten fortsätter man med
fem nya kast. De fem spelar som utvalts i första omgången får fortsätta alternativt ersättas
av nya spelare. Om något lag ”tar ledningen” så är Shoot-Out avgjort direkt.
Instruktions film återfinns på SHF:s hemsida hur genomförande av shoot-out sker.

Domare
Domare tillsätts av NHF:s domarkommitté.

Åtaganden för arrangerande förening
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Erbjuder kost och logi, kostnader till skäligt pris för gästande lag.
Arrangören står för kost och logi för domare
Arrangören betalar domarna och redovisar sedan kostnaden till NHF och får
ersättning enligt fastställd summa av NHF, för matcharvode och reseersättning
(samåkning)
Hallhyra bekostas av arrangerande förening.
Ev. transporter mellan spelhallar och förläggning tillhandahålls av arrangör mot skälig
kostnad för gästande lag.
Vid arrangemang på ort där flera föreningar är aktiva kan samverkan mellan
föreningar ske.
En tävlingskommitté skall utses och meddelas till NHF:s tävlingsansvarige med namn
och telefonnummer.
Arrangör sätter matchtider och i vilken hall matcher spelas i samråd med NHF:s TK.
NHF:s TK gör lottningen.
Senast 14 dagar före arrangemanget skall kallelse och fastlagt spelschema delges
föreningarna.
Alla finaler arrangeras i samma hall. Inför finalen sker line-up och under finalmatchen
skall speaker finnas som refererar matchen.
Arrangerande förening är skyldiga att ha funktionärer som genomgått
funktionärsutbildning. Ersättning för sekretariat från NHF utgår ej.
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NHF:s åtaganden
•
•
•
•

Ersättning till domare, utgår med fastställd summa av NHF, för matcharvode och
reseersättning (samåkning).
NHF tillhandahåller medaljer. Guld, silver och bronsmedaljer utdelas till max
17spelare och 4 ledare.
Tröja för matchens lirare i DM finalen tas fram och bekostas av NHF. En tröja till varje
lag.
NHF gör lottning d.v.s. vilka matcher som skall spelas. Arrangör sätter matchtider och
i vilken hall matcher spelas i samråd med NHF:s TK.

Övrigt
Lag som drar sig ur efter fastställd lottning debiteras, utöver den fastställda avgiften till NHF,
även för faktiska kostnader för mat och logi som arrangör haft. Arrangerande förening
ansvarar för fakturering och verifiering av de faktiska kostnaderna.

Lilla VM
Allmänt
Lilla VM arrangeras av Malmbergets allmänna idrottsförening (MAIF) där NHF ansvarar för
handbollens arrangemang. Anmälningsblankett till Lilla VM skickas ut av NHF och lottning
sker av NHF:s TK. Lilla VM genomförs som ett finalspel med fyra flick- och fyra pojklag i
åldersklassen U16, vid ej fulltalig åldersklass U16 kan U14 erbjudas att spela Lilla VM.

Kvalspel
Om fler än fyra lag anmäler sig till Lilla VM sker kvalspel. Kvalspel genomförs den helg som är
beslutad och förening som ej deltar denna helg kan aldrig kvalificera sig till finalspel. Lottning
görs av NHF:s TK. Kvalspel arrangeras av utsedd förening där föreningen ansvarar för de
kostnader som medföljer i form av domare, hallhyra osv. Domare tillsätts i samråd med
NHF:s DK. Enligt överenskommelse kan seriespelshelg ses som kvalspel.

Representation
Varje förening äger endast rätt att anmäla ett lag i flickor och ett lag pojkar till Lilla VM spel.
Undantag om en grupp inte blir fylld kan NHF:s TK besluta att förening får anmäla två lag.

Arrangör
Malmbergets AIF står som arrangör för Lilla VM, NHF ansvarar för handbollens arrangemang.

Dispenser
Lilla VM spelas med rena åldersklasser men godkända dispenser för seriespel inom distriktet
gäller även under Lilla VM. Dispenser måste vara markerade med bindel på armen och max
två dispensspelare på plan samtidigt.
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Domartillsättning finalspel
Domare tillsätts av NHF:s DK. NHF ersätter för domararvoden och ev. resekostnader och
arrangör står för kost och logi.

Finalspel
Finalslutspelet sker i serieform där alla möter alla och NHF:s TK ansvarar för lottningen.
1:an och 2:an i finalslutspelet till Lilla VM final.
3:an och 4:an i finalslutspelet till match om 3:e-4:e pris.
Vid oavgjord placeringsmatch avgörs den genom shoot-out.

Matchtider
U16 – matchtiden är 2 x 25 min. En timeout i varje halvlek
U14 – matchtiden är 2 x 20 min. En utbildningstimeout i varje halvlek.

Medaljer
Guld, silver och brons medaljer utdelas.
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