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Tävlingsbestämmelser 
 
Det som redovisas under denna rubrik ska ses som komplement till Regelboken, 
Tävlingsbestämmelserna, Tävlingshandboken, Tävlingsbestämmelser för barn och ungdom 
(TBBU) och Gjensidige USM:s Tävlingsreglemente. Föreningarna förväntas ha läst och förstått 
de bakomliggande reglerna och bestämmelserna. Observera att regler och bestämmelser som 
tillämpas i Gjensidige USM:s Finalspel kan avvika från de som tillämpas i Gjensidige USM. I de 
fall är detta dokument vägledande. 

 
Åldersklasser 
 

• U18: Spelare födda 2004–2007 

• U16: Spelare födda 2006–2008 

• U14: Spelare födda 2008–2009 
 
Alla tidigare godkända ålderdispenser är godkända även i Finalspelet. Det är inte möjligt att 
ansöka om nya åldersdispenser inför Finalspelet. 
 
SHF:s Tävlingskommitté (TK) kan, vid anmälan om att underårig spelare deltagit, i efterhand 
anmäla ansvarig ledare till Disciplinnämnden för bestraffning. Deltagande av underårig spelare 
är inte grund för protest. 

 
Representation 
 
Spelare får i Gjensidige USM endast representera en förening per tävlingsår. Detta gäller i alla 
USM-klasser, vilket innebär att en spelare som representerat en förening i en klass inte får 
representera en annan förening i en annan klass. Om samma förening anmält mer än ett lag i en 
åldersklass så får en och samma spelare endast representera ett av de anmälda lagen.  

 
Spelstruktur 
 
Finalspelet spelas med två fyrlagsgrupper i varje klass. Vid gruppindelningen är målet att i 
möjligaste mån undvika att lag som har möts i tidigare steg möts igen. Dessutom finns en 
strävan efter att mixa lag från olika distrikt. När det är möjligt undviks att samarbetsföreningar 
(U18) och lag från samma förening (U16) möts. 
 
Efter gruppspelet går ettorna och tvåorna vidare till semifinal och efterföljande 
placeringsmatcher (final, match om tredjepris). Treorna och fyrorna spelar placeringsmatcher 
direkt efter gruppspelet.  
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Spelschema 
 

Klass Första match Sista match Final 

F14 Fredag, 14:30 Söndag, 15:15 (plac. 5-6) Söndag, 12:00 

P14 Fredag, 13:30 Söndag, 12:45 (plac. 3-4) Söndag, 10:30 

F16 Fredag, 19:45 Söndag, 18:00 (final) Söndag, 18:00 

P16 Fredag, 18:30 Söndag, 16:30 (final) Söndag, 16:30  

F18 Fredag, 17:15 Söndag, 15:00 (final) Söndag, 15:00  

P18 Fredag, 16:00 Söndag, 14:45 (plac. 3-4) Söndag, 13:30 

 
Speltid 
 

• U18: Varje match spelas 2 x 25 minuter 

• U16: Varje match spelas 2 x 25 minuter 

• U14: Varje match spelas 2 x 20 minuter 
 

I Finalspelet tillämpas 5 minuter lång halvtidspaus.  
 
Om match av utslagskaraktär eller rangordningsmatch som måste avgöras slutar oavgjort ska en 
förlängning på 2x5 min genomföras. Är det fortfarande oavgjort efter förlängning genomförs 
shoot-out (se Regelboken) för att skilja lagen åt. I gruppspel får matcher sluta oavgjort. 

 
Tabellsystem i gruppspel  
 
Vid gruppspel möts alla lag i en enkelserieform. Rangordningen inom en grupp avgörs genom: 
 

1. Poäng 
2. Inbördes mötet mellan direkt berörda lag (1. Poäng 2. Målskillnad. 3. Antal gjorda mål) 
3. Målskillnad (totalt) 
4. Flest antal gjorda mål (totalt) 
5. Lottning (verkställs av SHF i efterhand) 

 
Detta är samma regler som gäller enligt TBBU och lyfts fram här som ett förtydligande. 

 
Timeout 
 

• U14: En utbildningstimeout per halvlek (se TBBU). Utbildningstimeout i USM är en 
minut. 

• U16: Lagen har två lagtimeouter var, en per halvlek (se TBBU). 

• U18: Lagen har tre lagtimeouter (se Regelboken).  
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Diskvalifikationer 
 
Inför Finalspelet nollställs tidigare utdelade diskvalifikationer men om spelare/ledare i den sista 
matchen i Steg 4 får en diskvalifikation som ska leda till avstängning så blir denna spelare/ledare 
avstängd i lagets första match i Finalspelet. 
 
Spelare/ledare som erhållit två diskvalifikationer under spel i en av Finalspelets klasser är 
automatiskt avstängd i nästföljande match i denna klass. Spelare/ledare som diskvalificerats två 
gånger och för detta avstängts en match, avstängs därefter en match för varje därpå kommande 
diskvalifikation i berörd klass i Finalspelet.  
 
För ledare som är inskriven som ledare i mer än ett lag i samma åldersklass gäller att 
diskvalifikationen är personlig. Oavsett vilket av lagen som spelade leder två diskvalifikationer 
till avstängning, därefter en match för varje därpå kommande diskvalifikation i berörd klass i 
Finalspelet.  
 
Föreningen/spelaren/ledaren är själv skyldiga att hålla reda på eventuella diskvalifikationer. 
Observera att diskvalifikationer från annan USM-klass eller från andra tävlingar/seriespel inte 
påverkar en spelare/ledares avstängningar i den aktuella klassen i Finalspelet.  
 
Ovanstående är en anpassning av § 2:11 i Tävlingsbestämmelserna. 

 
Blått kort 
 
Den ordinarie handläggningsproceduren för blått kort kan vara upp till en vecka lång. Under 
Finalspelet hanteras blått kort inom 60 minuter från det att matchen avslutats. Finalspelets 
tävlingsjury är beslutande instans.  

 
Protester 
 
I Finalspelet är det tillåtet att protestera i samtliga klasser. Rätt att protestera tillkommer den 
som är direkt berörd av saken och som har ett befogat intresse av att få saken prövad. 
 
Svenska Handbollförbundets tävlingskommitté (TK) utser tävlingsjury för Gjensidige USM:s 
Finalspel. Tävlingsjuryn, som är på plats under Finalspelet, tar beslut i protestärenden. 
 
Avsikt att protestera ska meddelas till tävlingsledningen (via e-post till 
amanda.torner@handboll.rf.se) senast 15 minuter efter match eller på plats vid matchs slut till 
matchens delegat som då upprättar kontakt med tävlingsledningen. 
 
Sedan avsikten att protestera har anmälts till tävlingsledningen enligt ovan, har protesterande 
part tid på sig att följa upp avsiktsförklaringen med en kompletterande skrivelse med angivande 
av skälen för protesten. Denna skrivelse ska vara tävlingsledningen tillhanda senast 45 minuter 
efter avslutad match tillsammans med protestavgift på 500 kronor. 
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Om kompletterande skrivelse och/eller protestavgift inte har inkommit inom föreskriven tid ska 
protesten avvisas. Mer information om handläggning finns i tävlingsbestämmelserna § 7:1 och  
§ 7:2.  
 
Överklagan av tävlingsjuryns beslut görs till TK. En överklagan ska vara TK tillhanda senast sju 
dagar efter att tävlingsjuryns beslut har meddelats berörda parter. För att en överklagan ska tas 
upp till prövning krävs prövningstillstånd (se tävlingsbestämmelserna § 7:1).  

 
Walkover 
 
Om ett lag lämnar walkover till en enskild match under Finalspelets gruppspel så stryks laget 
och tabellen räknas om.  
 
Om ett lag lämnar walkover till en rangordningsmatch, placeringsmatch, eller motsvarande sätts 
motståndarlaget som vinnare med 10–0. 
 
Om ett lag uteblir från en match under Finalspelet har laget lämnat walkover. Ett lag som har 
lämnat walkover debiteras en garantiavgift som motsvarar en startavgift. Laget står även för 
domarkostnaderna i den aktuella matchen. 

 
Material 
 
Följande storlekar på bollar används i de olika tävlingsklasserna. Matchbollar finns tillgängliga 
på respektive plan under Finalspelet. 
 

Klass Beteckning Mått Vikt Klister 

F14 Storlek 0 46 – 50 cm 250 – 300 g Förbud 

P14 Storlek 1 50 – 52 cm 290 – 330 g Förbud 

F16 Storlek 1 50 – 52 cm 290 – 330 g Tillåtet 

P16 Storlek 2 54 – 56 cm 325 – 375 g Tillåtet 

F18 Storlek 2 54 – 56 cm 325 – 375 g Tillåtet 

P18 Storlek 3 58 – 60 cm 425 – 475 g Tillåtet 
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Tränarlicens 
 
Minst en av de ledare som är ansvariga för ett USM-lag måste ha tränarutbildning enligt nedan. 
 

• U14: lägst TU3-utbildning 

• U16: lägst TU3-utbildning 

• U18: lägst TU5-utbildning 
 
Lag som inte kan uppfylla dessa villkor får delta i Finalspelet, men föreningen kommer att 
belastas med en avgift på 5 000 kronor. Dessa pengar återfås då föreningen kan uppvisa att 
aktuell ledare inom ett år slutfört adekvat utbildning. 

 
Domare & funktionärer 
 
I Finalspelet tillsätter SHF:s domar- och funktionärskommitté domare och funktionärer i 
samtliga klasser. 

 
Kostnadsfördelning för Gjensidige USM:s Finalspel 2023 
 
Vid Finalspelen ansvarar SHF för regleringen av alla domar- och funktionärskostnader, detta 
fakturerar därefter varje deltagande förening. 

 
Matcharvoden 
 
Följande matcharvoden gäller i Gjensidige USM:s Finalspel för säsongen 2022-2023. 
 

Klass Domare Funktionärer 

U14 260 kr 120 kr 

U16 335 kr 145 kr 

U18 410 kr 170 kr 

 
Övriga arvoden 
 
Gjensidige USM är en tävling som administreras av Svenska Handbollförbundet. Således är 
Svenska Handbollförbundets ekonomiska bestämmelser vägledande i övriga ersättningsnivåer 
gentemot domare och funktionärer.  
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Tävlingsledare för Gjensidige USM:s Finalspel 2023  
 
Amanda Törner 
Tävlingsledare, tävlingsadministration 
08–699 63 39 
amanda.torner@handboll.rf.se 
 
Niklas Axvallen 
Domar- och funktionärsansvarig 
08–699 65 52 
niklas.axvallen@handboll.rf.se  
 

Bakomliggande dokument 
 

 
Regelboken 

LÄNK 

 
 
 

Tävlingsbestämmelserna  
LÄNK 

 
 

 
Tävlingshandboken 

LÄNK 

 
 

Tävlingsbestämmelser för 
barn och ungdom (TBBU) 

LÄNK 

 
 

Gjensidige USM:s 
Tävlingsreglemente 

LÄNK 

 

 

https://www.svenskhandboll.se/download/18.2edc70c8184d1e4f75061420/1670932277939/Handbollens_Spelregler_2022.pdf
https://www.svenskhandboll.se/download/18.6046b1c7183890603f587a6f/1665478832028/tb-2022-2023-hela-samlat.pdf
https://www.svenskhandboll.se/download/18.6046b1c7183890603f587a6f/1665478832028/tb-2022-2023-hela-samlat.pdf
https://www.svenskhandboll.se/download/18.6046b1c7183890603f587d3c/1665479463855/thb-2022-2023-hela-samlat.pdf
https://www.svenskhandboll.se/download/18.6046b1c7183890603f587c2e/1665479218633/tbbu-2022-2023-samlat.pdf
https://www.svenskhandboll.se/download/18.6046b1c7183890603f587c2e/1665479218633/tbbu-2022-2023-samlat.pdf
https://www.svenskhandboll.se/download/18.4896ab2b184b4145c262956d/1669642316861/usm-22-23-tavlingsreglemente2.pdf

