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§ 9:1 Upprättande av samarbetsavtal
Två föreningar får ingå samarbetsavtal och mellan dessa föreningar gäller speciella övergångs- och
representationsbestämmelser. En förening kan som Förening A ha samarbetsavtal med högst en
förening (Förening B) inom herr- respektive damverksamheten (förening kan ha ett damavtal och
ett herravtal). En spelare kan bara omfattas av ett avtal.
En förening kan ha ett samarbetsavtal som Förening A och ett som förening B, det vill säga ett avtal
uppåt och ett nedåt. Lag i Svensk Handbollselit (SHE), Handbollsligan, samt i Dam- och
Herrallsvenskan kan endast vara Förening A, det vill säga, ha ett avtal nedåt i seriesystemet.
För förening som har ungdomsspelare som studerar på annan ort kan TK dock medge dispens från
denna regel. (se även § 9:4).
Förening utan egen seniorverksamhet kan teckna samarbetsavtal med annan förening för seniorspel.
Samarbetsavtal gäller ej i barn- och ungdomshandboll. Det är dock möjligt för barn- och
ungdomslag att samverka (se Tävlingsbestämmelser för barn och ungdom, TBBU).
Den förening som har högsta serietillhörigheten benämns Förening A och den underliggande
föreningen benämns Förening B.
Huvudförening (Förening A) kan ha samarbetsavtal med föreningar på följande nivåer:
Huvudförening/Förening A

Samarbetsförening/Förening B

SHE och Handbollsligan
Dam- och Herrallsvenskan
Division 1
Division 2
Division 3
Division 4, 5, osv

Division 1 och nedåt
Division 1 och nedåt
Division 2 och nedåt
Division 3 och nedåt
Division 4 och nedåt
En serie under och nedåt

Om Förening A spelar i SDF:ets lägsta serie gäller att Förening B kan spela i samma serie. Om så
sker beslutar administrerande SDF hur formerna för detta avtal ska regleras. Om lägsta serie är en
regional serie tar regionalt tävlingsansvarig (RTA) beslut om formerna för avtalet.
§ 9:2 Registrering av samarbetsförening
Ansökan om registrering av samarbetsavtal ska vara SHF tillhanda senast 15 september, dock innan
seriestart för någon av de berörda föreningarna. Ansökan ska insändas till SDF för yttrande. SDF
har efter behandling att sända inkomna ansökningar till SHF.
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Ansökan ska vara gjord på avsedd blankett (finns på SHF:s webbplats). Avtalet gäller i första hand
för den kommande säsongen och börjar gälla då registreringsavgift erlagts, ansökan godkänts och
registreringen publicerats på SHF:s webbplats.
Registreringsavgiften, fastställd av SHF, ska vara inbetalad för att avtalet ska vara giltigt.
I annat fall gäller vad som anges i Kap 8.
§ 9:3 Medlemskap i RF och SHF
Föreningarna ska vara medlemmar i RF och SHF
§ 9:4 Deltagande i seriespel
Föreningar i SHE och Handbollsligan kan inte ha samarbetsavtal med föreningar i dam- respektive
herrallsvenskan.
Föreningar med samarbetsavtal får inte delta på samma divisionsnivå i seriespelet. SDF kan dock ge
dispens till två föreningar med samarbetsavtal att spela i samma serie/nivå, då föreningarna spelar i
distriktets/regionens lägsta serie.
En ungdomsspelare måste tillhöra den förening där spelaren spelar ungdomshandboll om inte
spelaren omfattas av ett samverkansavtal enligt TBBU.
§ 9:5 Förfarande vid serieutfall
Om två föreningar med samarbetsavtal genom nedflyttning av Förening A kvalificerar sig för
samma serie upplöses avtalet. Vill de båda föreningarna fortsätta med avtalet måste Förening B
avstå från uppflyttning alternativt tvångsnedflyttas.
Förening B kan genom serieseger flyttas upp till samma nivå som Förening A innevarande
tävlingsår tillhörde, endast om tidigare ingånget samarbetsavtal sagts upp senast 31 december
innevarande tävlingsår (se även § 9:6). Om samarbetsavtal sägs upp så tillhör spelaren den
förening den är registrerad för. Spelare kan inte kringgå § 9:8 genom uppsägning av avtal.
§ 9:6 Deltagande i kvalspel
Förening B får inte kvalspela upp till samma divisionsnivå som förening A innevarande tävlingsår
tillhörde. Om detta blir aktuellt, får närmast berättigat lag kvalspela.
Föreningar som under innevarande tävlingsår haft samarbetsavtal kan delta i kvalspel till samma
nivå under förutsättning att avtalet sagts upp senast 31 december innevarande tävlingsår.
Skulle samarbetsförening stå som seriesegrare i vårens division 1 ersätts detta lag av närmast
berättigat lag i aktuell serie.
För att samarbetsförening i division 1 ska kunna flyttas upp eller kvalspela till högre nivå måste
tidigare ingånget samarbetsavtal ha sagts upp senast 31 december. Om samarbetsavtal under
innevarande tävlingsår sägs upp så tillhör spelaren den förening den är registrerad för. Spelare
kan inte kringgå § 9:8 genom uppsägning av avtal.
Om förening A degraderas till samma serienivå som förening B och förening B samtidigt placerar
sig på kvalplats för att stanna kvar i denna serie så sägs samarbetsavtalet inför kommande säsong
automatiskt upp och förening B får inleda kvalspel. Spelares rätt att delta i kvalspelet styrs av § 9:8.
Om förening B vill behålla samarbetsavtalet med förening A så flyttas förening B ned en serienivå
och nästa berättigat lag erbjuds att kvalspela.
Om förening A placerar sig på kvalplats för att stanna kvar i en serie samtidigt som förening B två
nivåer längre ned placerar sig på kvalplats för att avancera en serienivå så får förening B inleda
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kvalspel. Om förening A förlorar sitt kvalspel samtidigt som förening B vinner sitt kvalspel så sägs
samarbetsavtalet inför kommande säsong automatiskt upp.
Om förening B i det läget vill behålla samarbetsavtalet med förening A så får förening B inte
avancera och nästa berättigat lag erbjuds platsen.
Om förening A placerar sig på kvalplats för att avancera en serienivå samtidigt som förening B i
serienivån under placerar sig på direktuppflyttningsplats så får förening B inte avancera. Nästa
berättigat lag erbjuds avancemanget.
Om förening A placerar sig på kvalplats för att avancera en serienivå samtidigt som förening B i
serienivån under placerar sig på kvalplats för att avancera så får förening B inte inleda kvalspel.
Nästa berättigat lag erbjuds att kvalspela.
§ 9:7 Uppsägning av samarbetsavtal
Uppsägning av samarbetsavtal ska, om inte annat anges i dessa bestämmelser, göras till SHF senast
den 15 maj. Avtalet upphör då att gälla den 15 juni samma tävlingsår.
Samarbetsavtal kan under tävlingsåret också sägas upp med omedelbar verkan. Se § 9:5 och 9:6.
Ett samarbetsavtal som inte sägs upp förlängs automatiskt ytterligare en säsong om villkoren i
övrigt är uppfyllda. Samarbetsföreningar, som under innevarande tävlingsår säger upp inbördes
samarbetsavtal före 31 december, äger rätt att återuppta detsamma för kommande tävlingsår, om
serieutfallet medger detta.
Om samarbetsavtal under innevarande tävlingsår sägs upp så tillhör spelaren den förening den är
registrerad för. Spelare kan inte kringgå § 9:8 genom uppsägning av avtal.
§ 9:8 Övergångsbestämmelser
Vid omflyttning av spelare mellan två föreningar med samarbetsavtal gäller följande:
a) Vid övergång från Förening B till Förening A är spelaren omedelbart spelklar. Undantag,
se punkt c nedan.
b) Vid övergång från Förening A till Förening B måste spelaren senast samma dag "stå över"
seriematch för Förening A. Spelaren kan ej kringgå detta genom att göra en övergång enligt
§ 8:3. Slutspelsmatch och kvalmatch för Förening A jämställs med seriematch.
I matchprotokollet ej markerade utespelare samt två markerade utespelare, som fyller högst
19 år under det kalenderår som tävlingsåret börjar, kan redan samma dag som seriematchen
för Förening A göra en övergång till Förening B.
Spelare som senast samma dag ej varit uppsatt i matchprotokollet i seriematch för Förening
A är direkt spelklar för Förening B.
OBS! Vid SM och DM-spel gäller § 4:2. För att ”stå över” måste spelaren vara deltagarberättigad för match i det högre placerade laget.
c) Om spelare går från Förening B till Förening A:s reservlag måste den senast samma dag "stå över"
seriematch för Förening B. Spelaren får gå direkt från Förening A:s reservlag till Förening B.
I matchprotokollet ej markerade utespelare samt två markerade utespelare, som fyller högst 19
år under det kalenderår som tävlingsåret börjar, kan redan samma dag som seriematchen för
Förening B göra en övergång till Förening A:s reservlag”. På samma sätt får målvakt/-er som
stått minst i förening B genast delta för förening A:s reservlag.
Spelare som deltagit i förening A:s a-lag kan inte kringgå § 9:8 b och § 9:8 f genom att gå från
förening A:s a-lag till förening A:s reservlag för att därefter spela med förening B.
Om förening A:s reservlag och Förening B spelar i samma serie kan samarbetsövergångar inte
göras mellan dessa lag.
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d) Då Förening B har seriestart före Förening A är de utespelare som ska delta i Förening A:s
första seriematch, ej deltagarberättigade i den/de seriematch(er) Förening B spelar innan
Förening A. I förening A ej markerade utespelare samt två markerade utespelare, som fyller
högst 19 år under det kalenderår som tävlingsåret börjar, har dock rätt att delta.
För målvakt gäller § 9:8 f.
e) Då Förening B har tre (3) matcher kvar i ordinarie seriespel får ingen utespelare, vilken
deltagit (markerade) i Förening A:s senaste match, spela någon av de återstående matcherna
för Förening B (inklusive eventuellt kvalspel). Det är dock tillåtet att gå från Förening B upp
till Förening A. (se även § 6:4).
Om Förening A har match samma dag som Förening B har sin tredje sista match så är det
denna match som gäller för beräkning av vilka utespelare som inte får delta i de tre sista
matcherna.
Om Förening A spelar sin senaste match så långt innan Förening B:s tredje sista match att
Förening B har ytterligare matcher däremellan så är det fortfarande denna match som gäller
för beräkning av vilka utespelare som inte får delta i de tre sista matcherna.
Observera att denna match då, dels styr vad som gäller i kommande match för förening B
(se 9:8 b och f), dels för de sista tre matcherna (se 9:8 e)
Notera även att flyttade matcher kan påverka förutsättningarna för vilken match för
Förening A som ska räknas som styrande för de tre sista matcherna för förening B (se § 2:9
och § 9:9)
Observera att § 9:8 e endast gäller utespelare. För målvakt gäller 9:8 f även under de tre sista
matcherna.
f) Om flera målvakter markerats i matchprotokollet innan matchstart för Förening A, kan
den/de målvakt/er som deltagit minsta tiden, genast delta i Förening B som målvakt.
Spelaren får ej ha deltagit i matchen som utespelare. Målvakten får inte delta i Förening B
som utespelare (se även § 6:4). Om målvakterna har deltagit lika mycket i Förening A så får
föreningen välja vilken målvakt som får delta i Förening B.
g) För ungdomsspelare gäller samma som för seniorspelare vid deltagande i de båda
föreningarnas seniorlag. Undantag, se § 8:1.
h) Ungdomsspelare får endast delta i förenings ungdomslag som spelaren efter tävlingsmatch
är bunden till.
i) I reservlag får spelaren representera den förening som spelaren efter tävlingsmatch är
bunden till.
j) Spelare får i SM, DM eller USM U18 inte representera två föreningar i samma tävling.
(Undantag se § 4:1)
§ 9:9 Spelares rätt att delta i omspels- eller flyttad match
Vid match som senareläggs får endast delta spelare som vid ordinarie tidpunkt är berättigad att
representera föreningen (spelarens spelklara datum vid spelarövergång)
Vid match som tidigareläggs får endast delta spelare som är spelklara vid det nya matchtillfället.
Vid match där det beslutats omspel är det nya speldatumet som ska räknas som officiellt speldatum.
Förutsättningen för representation påverkas för båda föreningarna när den ena föreningens match
flyttas. Om förening A har en match som påverkar representationen i en match som förening B har
och förening A:s match flyttas till en tidpunkt som ligger på ett datum efter förening B:s match så är
det fortfarande denna match som styr vilka spelare som får representera i förening B:s match. Tiden
som part har på sig att göra anmälan om inte spelklar spelare räknas i detta fall från det datum då
den flyttade matchen spelas.
34

