
     

 
SHF-kontoret 2022-10-21 

   
  
  
  
  

  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Praktisk information 
Regler och bestämmelser 
Ekonomiska bestämmelser 

 

 
 

  



     

 
SHF-kontoret 2022-10-21 

   
  
  
  
  

ATG Svenska cupen säsongen 2023–2024 
Välkommen till ATG Svenska cupen säsongen 2023–2024. Detta blir den tredje gången tävlingen genomförs 
sedan återinförandet säsongen 2021–2022.  

Sista anmälningsdag är 2022-11-22. 

 

Praktisk information 
ATG Svenska cupens status 

I ATG Svenska cupen tävlar lagen om en Europacupplats. Enlig den fastlagda prioriteringen är SM-slutspelet 
högst rangordnat följt av den högsta serienivån (Handbollsligan respektive SHE), men därefter kommer ATG 
Svenska cupen. Svenska Handbollförbundet (SHF) definierar därför tävlingen som nationell elit på samma sätt 
som högsta och näst högsta serienivån i serieträdet. Det finns dock inget specifikt kontraktskrav kopplat till 
deltagande i ATG Svenska cupen; spelare som deltar i tävlingen behöver inte ha kontrakt. Representation i 
ATG Svenska cupen är inte heller att anse som styrande för reglering av utbildningsersättning. 
 

Spelstruktur 

ATG Svenska cupen genomförs i fem omgångar. Omgång 1–3 spelas våren 2023, omgång 4 augusti–september 
2023 och omgång 5 spelas hösten 2023 och våren 2024. 

De 22 högst rangordnade lagen i Sverige erbjuds direktplats till omgång 4. De resterande tio platserna tilldelas 
lag som spelar sig fram via omgång 1–3. Omgång 1–3 spelas lokalt i respektive distrikt och distrikten tilldelas 
platser i omgång 4 efter hur många seniorlag som är verksamma i distriktet.  

Omgång 1–3 är uppbyggt så att lag från lägre divisioner inleder spelet i omgång 1. Därefter lottas lag från högre 
divisioner successivt in i tävlingen. 

I omgång 4 deltar 32 lag. Spelformen för omgång 4 är under översyn, men under ATG Svenska cupen säsongen 
2021–2022 och 2022–2023 genomfördes den som ett gruppspel med åtta fyralagsgrupper där alla lag möter 
varandra en gång. De två främsta i varje grupp gick då vidare till omgång 5. 

ATG Svenska cupens omgång 5 spelas som ett slutspel. Åttondelsfinaler och kvartsfinaler avgörs genom 
dubbelmöten. Med fyra lag kvar i tävlingen avgörs ATG Svenska cupen genom ett samlat arrangemang och 
spelas endast med enkelmöten. 
 

Speldatum 

ATG Svenska cupens omgång 4 och 5 genomförs under en period som ligger under säsongen 2023–2024. 
Terminplaneringen för denna period är inte klar ännu, men omgång 4 kommer att genomföras under 
försäsongen, troligen i augusti–september. Den efterföljande omgång 5 spelas parallellt med seriespelet  
under hösten och vintern. Exakta spelperioder kommer att kommuniceras våren 2023. 

ATG Svenska cupens omgång 1–3 är inplanerad enligt nedan. 

• Omgång 1: 9–29 januari 2023 
• Omgång 2: 6 februari–12 mars 2023 
• Omgång 3: 1 maj–14 maj 2023 
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Arrangemang 

I alla matcher, förutom i eventuellt gruppspel, står lagen för sina egna reskostnader. På samma sätt står 
arrangerande förening för kostnaderna för arena, domare, funktionärer och eventuell delegat.  

I eventuellt gruppspel sker en kostnadsfördelning mellan alla 32 lag för damer respektive herrar. Tillresande 
lags reskostnader läggs in utifrån en schablonberäkning baserat på avstånd medan arrangerande lags faktiska 
kostnader för domare, funktionärer och eventuell delegat läggs in i kalkylen. 

I omgång 4 och 5 gäller 15 minuter lång pausvila i alla matcher. 
 

Sändningsrättigheter och kommersiella rättigheter 

Generellt äger och förfogar SHF ensamt över samtliga tv-, webb och radiorättigheter samt alla andra former av 
upptagning och överföring av ljud och rörliga bilder från landskamper och andra matcher som administreras 
eller sanktioneras av SHF eller dess distriktsförbund. Rättigheterna omfattar såväl direkt- som eftersändning 
liksom matcher i sin helhet eller delar därav. Samma sak gäller fortlöpande textrapportering via internet eller 
annat medium. Angivna rättigheter får således inte nyttjas utan tillstånd från SHF.  

Samtliga hemmalag ska sända sina matcher i ATG Svenska cupen genom strömning på webben på plattformen 
Handboll Play. Deltagande lag förbinder sig genom sin anmälan till tävlingen att sända och tillhandahålla 
webbsändningsutrustning samt funktionärer som direktsänder och strömmar matchen till Handboll Play.  
SHF kan komma att engagera externa produktionsbolag som övertar ansvaret för att matchen sänds.  

Om arrangerande förening inte kontaktas av SHF eller av SHF utsedd partner med annat besked gäller att 
arrangerande förening ska sända samtliga matcher på SHF:s plattform för ATG Svenska cupen, Handboll Play. 
Plattformen drivs av Solidsport.  

I omgång 1–3 är ambitionen är sändningar med minst ett bildflöde (en kamera) samt kommentering av minst 
en kommentator. Arrangerande förening kommer att få 50 procent av PPV-intäkterna som genereras kopplat 
till den aktuella matchen.  Eventuella all access-intäkter fördelas mellan aktuella matcher utifrån antalet 
tittare. 

Vad som kommer att gälla för webbsändningar från omgång 4 fram till kvartsfinalerna i omgång 5 gäller  
det samma som under omgång 1–3 med skillnaden att matcherna obligatoriskt ska kommenteras för att 
föreningen ska ha rätt till sin ersättning. I semifinaler och finaler (Final 4) äger SHF samtliga rättigheter  
och skyldigheter.    

Alla föreningar som arrangerar matcher ska anmäla sin ansvariga person för föreningens sändningar av 
matcherna i cupen till Daniel Ragnarsson på Solidsport (dragnarsson@solidsport.com). Detta ska ske senast 
fem dagar efter att steget till lottningen är genomfört. Daniel kommer då att sätta upp matcherna på kanalen 
och delge detaljerad information om förutsättningarna för sändningarna. 

Ni finner mer information om de kommersiella rättigheterna för ATG Svenska cupen i en egen bilaga till detta 
reglemente. 

Fram till och med kvartsfinal går alla publikintäkter till den arrangerande föreningen.  

I semifinal och final har SHF rätt att kostnadsfritt disponera tio procent av publikplatserna i arenan, dock max 
200 platser. 

Bonus för seger i ATG Svenska cupen utbetalas med 100 000 kronor. Bonus för att komma tvåa i ATG Svenska 
cupen utbetalas med 50 000 kronor. 

 

mailto:dragnarsson@solidsport.com


     

 
SHF-kontoret 2022-10-21 

   
  
  
  
  

Regler och tävlingsbestämmelser 
Det som redovisas under denna rubrik ska ses som komplement till Regelboken, Tävlingsbestämmelserna,  
och Tävlingshandboken. Föreningarna förväntas ha läst och förstått bakomliggande regler och bestämmelser.  
 

Rätt att delta 

Alla representationslag för damer och herrar har rätt att anmäla sig. ATG Svenska cupen är en tävling för alla 
föreningar i Sverige som har seniorlag. Föreningar som inte har seniorlag i seriespel men som har seniorer i sin 
förening som kan bilda ett lag till ATG Svenska cupen har också rätt att delta. 

Renodlade reservlag inom en förening har inte rätt att delta i ATG Svenska cupen. 
 

Spelform omgång 1–3 

Omgång 1 och 2 spelas med rak utslagning i en avgörande match. Rangordning av lagen sker utifrån serienivå 
för lagen under den pågående säsongen. Utöver det tas geografisk hänsyn för att minimera reseavstånden.  Lag 
från lägre division har fördel av hemmaplan. Om lagen kommer från samma division avgör lottning vilket lag 
som spelar hemma. 

Om vidarespel sker inom omgång 1 och 2 kommer det att vara låst i ett träd, vilket innebär att om ett lägre 
rangordnat lag slår ut ett högre så övertar det även det högre rangordnade lagets eventuella fördel i lottningen. 
Överflyttningen av lag från omgång 1 och 2 sker dock inte i ett låst träd. Lag som tar sig vidare från omgång 1 
rangordnas utifrån de principer som anges under Principer för rangordning längre ned i detta dokument. 

Omgång 3 spelas i bäst av två enligt modifierad Europacupmodell (se § 2:9 i SHF:s tävlingshandbok). 
Rangordning av lagen görs utifrån placering det avslutade seriespelet för säsongen. 
 

Spelform omgång 4  

Spelformen för omgång 4 är under översyn. Nedan beskrivs spelformen för gruppspel så som det genomfördes 
säsongen 2022–2023. Om det sker justeringar i spelformen kommer detta att meddelas till alla anmälda lag. 

Säsongen 2022–2023 spelades omgång 4 som ett gruppspel med fyralagsgrupper. I gruppspelet möttes alla lag 
i en enkelserie. De två lägst rangordnade lagen tilldelades två hemmamatcher och de två högst rangordnade 
lagen fick varsin hemmamatch. SHF:s tävlingsavdelning avgjorde spelordningen, som anpassades utifrån de 
deltagande lagens förutsättningar. 

Inbördes rangordning i gruppen gjordes genom vanligt tabellsystem för handboll (se § 2:7 i SHF:s tävlings-
bestämmelser). 
 

Spelform omgång 5 

Åttondelsfinaler och kvartsfinaler avgörs i bäst av två enligt modifierad Europacupmodell (se § 2:9 i SHF:s 
tävlingshandbok). Semifinaler och final avgörs i ett samlat arrangemang där vinnare utses genom en avgörande 
match. Om ett sådant samlat arrangemang inte kan genomföras ska spel i bäst av två matcher genomföras på 
samma sätt som för åttondels- och kvartsfinalerna. 
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Principer för rangordning 

Här går vi igenom förutsättningarna för rangordning av lag i de olika delmomenten i tävlingen. Eftersom 
förutsättningarna inför kvalificeringen till omgång 4 påverkar hur omgång 1–3 utformas så börjar 
genomgången med omgång 5 och arbetar sig bakåt. Omgång 4 beskrivs utifrån ett gruppspelsupplägg. 
 

Omgång 5: slutspel 

Det råder fri lottning i omgång 5, vilket innebär att vilket lag som helst kan ställas mot vilket annat lag som 
helst. I åttondelsfinalerna finns det dock vissa begränsningar: om gruppspel genomförs i omgång 4 kan 
gruppetta inte möta annan gruppetta, dels kan gruppetta inte möta tvåan från samma grupp.  

I åttondelsfinal har gruppetta fördel av spel på hemmaplan i match 2. I kvartsfinal och framåt avgörs inbördes 
ordning genom lottdragning. 
 

Omgång 4: förutsättningar vid gruppspel enligt samma modell som säsongen 2022–2023 

De 22 högst rangordnade lagen som är anmälda till ATG Svenska cupen är direktkvalificerade till gruppspelet. 
Vilka lag som är högst rangordnade avgörs av resultat inspelade efter halva serien för den säsong som pågår 
när ATG Svenska cupen inleds. För anmälda lag i Handbollsligan och SHE innebär det att alla lag har 
direktplats till gruppspelet.  

Om gränsen för 22 lag hamnar vid lag på placering för negativt kval i en serie så premieras serieledare i lägre 
serie. Inbördes rangordning mellan serieledare i parallella serier avgörs genom matchkvot och 
målskillnadskvot. Om dessa båda är lika avgörs inbördes ordning genom lottning. 

Rangordning när gränsen för 22 lag går mellan allsvenskan och division 1 

• Lag närmast över kvalstrecket i allsvenskan (lag 8 i DA och lag 10 i HA) 
• Högst rangordnad serieledare från division 1 
• Näst högst rangordnad serieledare från division 1 
• Högst placerat lag på kvalplats från högre division (lag 9 i DA och lag 11 i HA) 
• Näst högst placerat lag på kvalplats från högre division (lag 10 i DA och lag 12 i HA) 
• Högst rangordnad serietvåa från division 1 
• Näst högst rangordnat serietvåa från division 1 
• Högst rangordnat kvarvarande lag från högre division 
• Näst högst rangordnat kvarvarande lag från högre division 
• Högst rangordnad serietrea från division 1 
• Näst högst rangordnat serietrea från division 1 
• och så vidare 

Om det lag som i sin serie befinner sig på en av platserna i rangordningslistan inte är anmäld till ATG Svenska 
cupen så utgår den punkten och nästa lag i rangordningslistan ovan erbjuds platsen. Inbördes rangordning av 
lag i parallella serier avgörs utifrån placering, matchkvot, målskillnadskvot och slutligen lottning. 

Om en serie haltar så att halv serie inte uppnås vid en gemensam tidpunkt för alla lag ska en tabell räknas  
ut med resultat från när alla lag har mött varandra en gång. Om detta inte är möjligt så kan rangordning  
göras genom i första hand match- och i andra hand målkvotsberäkning. Svenska Handbollförbundets tävlings-
kommitté avgör om denna metod ska användas. 

Rangordning av lagen till ATG Svenska cupens omgång 4 görs efter att den säsong som spelar klart på våren  
är avslutad och omgång 3 är genomförd. De 22 lag som direktkvalificerats till omgång 4 rangordnas då utifrån 
sluttabellerna i seriespelet, samt efterföljande kvalspel.  
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• Direktuppflyttat lag rangordnas före kvalande lag.  
• Kvalvinnande lag rangordnas före kvalförlorande.  
• Kvalvinnande lag rangordnas inbördes utifrån placering i serien där lag från högre serie då rangordnas 

före lag från lägre serie. 
• Kvalförlorande lag rangordnas inbördes utifrån placering i serien där lag från högre serie då rangordnas 

före lag från lägre serie. 
• Direktnedflyttat lag rangordnas lägre än alla kvalande lag. 

De lag som tar sig till omgång 4 via omgång 3 har ingen inbördes rangordning. Dessa lag placeras in i grupper 
med fri lottning, men där det tas en viss geografisk hänsyn för att dessa lag ska kunna undvika de längsta 
resorna. 
 

Omgång 3 

Antalet platser som respektive distrikt har till omgång 4 avgörs av antalet dam- respektive herrlag som 
distrikten har anmälda till seriespel i förhållande till det totala antalet dam- respektive herrlag som är  
anmälda i hela Sverige. Alla distrikt har dock rätt till minst en plats. 

Utifrån antal anmälda lag till seriespel innevarande säsong fördelas platserna enligt följande: 

Damer 

• HF Norr: 1 plats 
• HF Öst: 2 platser 
• HF Mitt: 2 plats 
• HF Väst: 3 platser 
• HF Syd: 2 platser 

Herrar 

• HF Norr: 1 plats 
• HF Öst: 2 platser 
• HF Mitt: 2 platser 
• HF Väst: 3 platser 
• HF Syd: 2 platser 

Omgång 3 spelas som ett slutkval till omgång 4 där lagen möts i två matcher enligt modifierad 
Europacupmodell (se § 2:9 i SHF:s tävlingshandbok). Om ett distrikt har tre platser till omgång 4 ska alltså sex 
lag delta i omgång 3, om distriktet har två platser ska det vara fyra lag och en plats två lag. 

Hälften av platserna i distriktet ska vikas till de lag som är högst rangordnade efter att direktplatserna till 
omgång 4 har fördelats. Dessa lag är alltså direktkvalificerade till omgång 3. 

Rangordning av vilka det är görs utifrån inspelade resultat efter halva serien. Fördelningen av platser görs 
enligt samma princip som när de 22 högst rangordnade till omgång 4 ska tas fram. Om fördelning sker mellan 
lag i parallella serier så rangordnas lagen i första hand efter serieplacering, i andra hand efter matchkvot, i 
tredje hand efter målskillnadskvot och i sista hand genom lottning. 

Rangordning om gränsen dras vid lag på placering för negativt kval 

• Lag närmast över kvalstreck i högre serie (med lägst rangordning vid parallella serier) 
• Högst rangordnad serieledare från lägre division  
• Näst högst rangordnad serieledare från lägre division 
• Högst rangordnat lag på kvalplats från högre division 
• Näst högst rangordnat lag på kvalplats från högre division 
• Högst rangordnad serietvåa från lägre division 
• Näst högst rangordnat serietvåa från lägre division 
• Högst rangordnat kvarvarande lag från högre division 
• Näst högst rangordnat kvarvarande lag från högre division 
• Högst rangordnad serietrea från lägre division 
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• Näst högst rangordnat serietrea från lägre division 
• och så vidare 

Om det lag som i sin serie befinner sig på en av platserna i rangordningslistan inte är anmäld till ATG Svenska 
cupen så utgår den punkten och nästa lag i rangordningslistan ovan erbjuds platsen. Inbördes rangordning av 
lag i parallella serier avgörs utifrån placering, matchkvot, målskillnadskvot och slutligen lottning. 

Om en serie haltar så att halv serie inte uppnås vid en gemensam tidpunkt för alla lag ska en tabell räknas  
ut med resultat från när alla lag har mött varandra en gång. Om detta inte är möjligt så kan rangordning  
göras genom i första hand match- och i andra hand målkvotsberäkning. Svenska Handbollförbundets tävlings-
kommitté avgör om denna metod ska användas. 

Kvarvarande lag som inte rangordnas med direktplats till omgång 3 kvalificerar sig genom spel i omgång 2. 

De direktkvalificerade lagen rangordnas som de tre främsta lagen och ställs således mot de tre lag som kvalar 
in från omgång 2. Den inbördes rangordningen mellan de direktkvalificerade avgörs genom de faktiska 
sluttabellerna för innevarande säsong. De lag som har kvalat in via omgång 2 rangordnas på motsvarande  
sätt. Därefter ställs högst rangordnat mot lägst, och så vidare. Om ett lag slutar på negativt kval eller 
direktnedflyttning i en serie så rangordnas seriesegrare i lägre serie före. Inbördes rangordning mellan lag  
i parallella serier avgörs genom placering, matchkvot och målskillnadskvot. Om alla dessa är lika avgörs 
inbördes ordning genom lottning. 
 

Omgång 1 och 2 

Eftersom omgång 1 spelas redan i januari och omgång 2 sedan inleds i februari och därför måste förberedas 
tidigt under hösten så kan inte dessa spelomgångar invänta halv spelad säsong för rangordning. Därför görs 
rangordningen av lagen på ett mer övergripande sätt. 

Hur anmälda lag indelas för deltagande i omgång 1 och 2 kommer avgörs av SHF i samråd med berört SDF. 
Hur tävlingen utformas och hur rangordningen av lag görs styrs av ett antal faktorer. 

• Antal direktplatser till omgång 4 
• Antal anmälda lag i distriktet 
• De anmälda lagens serietillhörighet 
• Geografi 

Det går inte att i förväg fastslå hur anmälda lag kommer att lottas in och utformningen av dessa 
kvalificeringssteg kan komma att se delvis olika ut i olika delar av Sverige. Nedan redovisar vi ett exempel som 
kan fungera som vägledande. Det är dock viktigt att betona att vi inte kan garantera denna utformning. 

Omgång 1 

• Lag från division 3 och nedåt. 
• Rangordning görs grovt utifrån serienivå. 

o Division 3-lag ska i möjligaste mån möta lag från lägre division. 
• Geografiska hänsyn kan tas då matcher i ATG Svenska cupen kan komma att spelas vardagar mellan 

ordinarie serieomgångar. 

Omgång 2 

• Lag från division 2 och uppåt tillsammans med lag som kvalar in från omgång 1. 
• Rangordning görs grovt utifrån serienivå. 

o Lag från allsvenska och division 1 ska, om de deltar i omgång 2, i möjligaste mån möta lag som 
från omgång 1. 
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• Geografiska hänsyn kan tas då matcher i ATG Svenska cupen kan komma att spelas vardagar mellan 
ordinarie serieomgångar. 

 

Shoot-out inför match 

Regelverket för shoot-out är under översyn. Det kan komma att ske revideringar. 

I ATG Svenska cupen tillämpas ett handikappsystem där lag från lägre divisioner får lägga tre shoot-out per 
skillnad i serienivå. Maximalt antal shoot-out för ett lag är dock satt till sex shoot-out före match. Om lagen är 
från samma serienivå lägger båda lagen tre shoot-out var. Detta moment genomförs före avkast i matchen och 
resultatet från shoot-out-omgången läggs in som inledande resultat. Första shoot-out ska ske på utsatt tid för 
matchstart. 
 

Oavgjort resultat i match av utslagskaraktär 

Om en match av utslagskaraktär slutar oavgjort avgörs den direkt genom shoot-out enligt regelboken.  
Inga förlängningar genomförs. Observera att den första matchen i matchserier som spelas bäst av två enligt 
modifierad Europacupmodell (se § 2:9 i SHF:s tävlingshandbok) kan sluta oavgjort och det därför inte är en 
match av utslagskaraktär. 
 

Diskvalifikationer 

ATG Svenska cupens olika delmoment räknas som en del av samma tävling. Diskvalifikationer från varje 
omgång tas med in i nästa omgång och följer med genom hela tävlingen. 

Ovanstående är ett förtydligande av § 2:11 i tävlingsbestämmelserna. 
 

Representation 
Spelare får genom samarbetsavtal delta i annan förening i ATG Svenska cupen. Spelare får dock endast 
representera en förening i tävlingen så § 9:8 i tävlingsbestämmelserna är inte tillämpligt. Se dock nedan för 
specificerat undantag. Spelare kan inte heller genom att stå över match i ATG Svenska cupen bli spelklar i 
seriespel för samarbetsförening (se § 9:8 b) 

Då ATG Svenska cupen genomförs under en period som täcker två tävlingsår gäller följande undantag för 
spelares rätt att representera mer än ett lag i tävlingen. 

• Spelare får endast representera en förening i ATG Svenska cupens omgång 1 och 2. 
• Spelare får endast representera en förening i ATG Svenska cupens omgång 3, 4 och 5. 

Ovanstående innebär att en spelare som har deltagit för en förening i omgång 1 och 2 genom samarbetsavtal 
eller genom övergång kan delta för ny förening i omgång 3 och framåt. 
 

Protester 

För alla protester i ATG Svenska cupen, oavsett del av tävlingen gäller samma tidsgränser och handhavande 
som för de två sista omgångarna i seriespelet. Det innebär att eventuell protest handläggs med en svarstid på 
24 timmar. 

Ovanstående är ett komplement till § 7:2 i tävlingsbestämmelserna. 

SHF:s protestutskott handlägger alla protester i ATG Svenska cupen. Protestavgiften är samma som för 
förbundsserierna (se § 2:12 i SHF:s tävlingshandbok). 
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Arenakrav 

Matcher som produceras av externt produktionsbolag i enlighet med sändningsavtalet för ATG Svenska cupen 
ska spelas i arenor som är anpassade för dessa krav. Matcher där de kommersiella avtalen ställer specifika krav 
på arenan måste spelas i en arena som möter dessa krav. 

I övrigt gäller de arenakrav som fastställs för division 2 och nedåt (se tävlingshandbokens bilaga 5).  
 

Tekniskt möte  

Fram till och med ATG Svenska cupens omgång 4 är det samma rutiner vid tekniskt möte som gäller vid spel i 
division 1. Under omgång 5 är det samma rutiner vid tekniskt möte som gäller vid spel i Handbollsligan och 
SHE. Det innebär bland annat att spelartruppen fastställs vid det tekniska mötet och kan därefter inte ändras. 

 

Domare, funktionärer och delegater          

Följande gäller för tillsättning av domare och funktionärer i ATG Svenska cupen. 
 

Tillsättning av domare 

Ansvar för tillsättning av domare samt domarklassificering enligt nedan: 

• Omgång 1: SDF ansvarar, domarnivå DU5 eller DU6 
• Omgång 2: SDF ansvarar, domarnivå DU5 eller DU6 
• Omgång 3: SDF ansvarar, domarnivå DU6  
• Omgång 4: SHF ansvarar, domarnivå DU7 eller DU8 (förbunds- eller elitdomare) 
• Omgång 5: SHF ansvarar, domarnivå DU8 (elitdomare) 

Undantag från krav på domarnivå i en enskild match kan ske efter beslut från SHF. 
 

Tillsättning av funktionärer 

Ansvar för tillsättning av funktionärer samt funktionärsklassificering enligt nedan: 

• Omgång 1: SDF ansvarar, funktionärsnivå FU2 
• Omgång 2:  SDF ansvarar, funktionärsnivå FU2 
• Omgång 3:  SDF ansvarar, funktionärsnivå FU2 
• Omgång 4:  SDF ansvarar, funktionärsnivå FU3 och Fu4 (förbunds- eller elitfunktionärer) 
• Omgång 5:  SHF ansvarar, funktionärsnivå FU4 (elitfunktionärer) 

Undantag från krav på funktionärsnivå i en enskild match kan ske efter beslut från SHF. 
 

Delegater 

SHF tillsätter delegater från och med åttondelsfinaler. Dubbla delegater tillsätts vid semifinal och final (och 
eventuell placeringsmatch).  

SHF:s domar- och funktionärskommitté kan ta beslut om tillsättning av delegat även i omgång 3 och 4 om det 
av kommittén bedöms som nödvändigt. 
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Ekonomiska bestämmelser 
Startavgifter 

Följande startavgifter gäller för tävlingens olika moment. 

• Omgång 1: 500 kronor 
• Omgång 2: 500 kronor 
• Omgång 3: 500 kronor 
• Omgång 4:  3000 kronor (startavgifter från Omgång 1–3 räknas av) 
• Omgång 5:  2000 kronor  

Observera att lag som kvalificerar sig från en del av tävlingen till en annan kommer att debiteras en 
sammanlagd startavgift. För lag som kvalificerar sig för omgång 4 blir dock summan maximalt 3000 kronor. 
För lag som sedan tar sig till omgång 5 tillkommer 2000 kronor. 

För lag som endast deltar i omgång 1–3 sker debitering genom det distriktsförbund (SDF) som föreningen 
tillhör. För övriga lag sker debitering via Svenska Handbollförbundet (SHF). 

Ansvarigt förbund skickar ut faktura på startavgiften. 

Sista anmälningsdag: 2022-11-22 
 

Lag som drar sig ur 

Om ett lag drar sig ur belastas föreningen med en garantiavgift motsvarande startavgiften för den del av 
tävlingen som laget deltar i. 

• Omgång 1: 500 kronor 
• Omgång 2: 500 kronor 
• Omgång 3: 500 kronor 
• Omgång 4: 3000 kronor 
• Omgång 5: 2000 kronor 

 

Walkover 

Om ett lag lämnar walkover till en match tillämpas § 1:8 i tävlingsbestämmelserna. 
 

Kostnadsfördelning 

Vid gruppspel i ATG Svenska cupen sker en kostnadsfördelning. Följande tas med i kalkylen: 

• Gästande lag: 200 kronor per mil (tur och retur med bil/buss den kortaste resvägen enligt Google 
Maps). SHF:s tävlingsavdelning gör beräkningen. 

• Arrangerande förening: Kostnaden för domarnas, funktionärernas och (eventuell) delegats arvoden och 
resor. Gällande dessa resor är det de faktiska reskostnaderna som räknas in. SHF:s tävlingsavdelning 
samlar in dessa uppgifter enligt rutiner som meddelas till berörda i anslutning till gruppspelets 
lottning. 

Alla matcher i alla grupper ingår i en gemensam kalkyl där alla kostnader fördelas jämnt mellan lagen. Det sker 
separata kostnadsfördelningar i damtävlingen respektive herrtävlingen. 
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Matcharvoden 

Nedanstående matcharvoden har fastställts i Svenska Handbollförbundets ekonomiska bestämmelser. Om 
dessa bestämmelser revideras kommer även arvodena i detta reglemente att revideras till samma nivåer. 

Domare 

• Omgång 1: 490 kronor 
• Omgång 2: 685 kronor 
• Omgång 3: 1 100 kronor 
• Omgång 4: 2 300 kronor 
• Omgång 5: 

o Åttondelsfinal: 4 200 kronor 
o Kvartsfinal: 4 500 kronor 
o Semifinal: 5 100 kronor 
o Final: 5 800 kronor 

 

Funktionärer 

• Omgång 1: 275 kronor 
• Omgång 2: 325 kronor 
• Omgång 3: 400 kronor 
• Omgång 4: 515 kronor 
• Omgång 5: 

o Åttondelsfinal: 700 kronor 
o Kvartsfinal: 850 kronor 
o Semifinal: 850 kronor 
o Final: 850 kronor 

 

Delegater 

• Omgång 3: 450 kronor 
• Omgång 4: 650 kronor 
• Omgång 5: 

o Åttondelsfinal: 1 000 kronor 
o Kvartsfinal: 1 000 kronor 
o Semifinal: 1 000 kronor 
o Final: 1 100 kronor  
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Kontaktpersoner för ATG Svenska cupen 2023–2024 

Tävlingsledare  

Adam Engström 
08–699 65 56 
adam.engstrom@handboll.rf.se 

Tävlingsadministration 

Amanda Törner 
08–699 63 39 
amanda.torner@handboll.rf.se 
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