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Handbollförbundet Öst 

Minibollen 
 
 
 

 

TÄVLINGSBESTÄMMELSER 

Minibollen är en minihandbollsturnering för den lägsta åldersklassen i Handbollförbundet Öst. 
Turneringen spelas lördag-söndag med gruppspel båda dagarna. Minibollen arrangeras av 
Handbollförbundet Öst i samverkan med Skuru IK. 

Preliminärt speldatum 
Lördag 7 maj 2022 
Söndag 8 maj 2022 

Anmälningsavgift 
1050 kronor/lag 
 
Klassindelning 
Våren 2022 spelar pojkar och flickor födda 2013 eller senare. 

Speltid 
Varieras beroende på antal lag som anmäls, men ca 1x15 min. 

Antal spelare per match 
Obegränsat. 

Bollar 
Det lag som står som hemmalag i varje match står för matchboll. Turneringen spelas med 
minihandbollar. 

Representation 
Spelare får dubblera mellan lagen om föreningen behöver använda den möjligheten för att kunna 
anmäla fler lag istället för att ha "för stora bänkar". Två spelare per match kan dubblera men ingen 
spelare får dubblera två matcher i rad. 

Pojkar får spela med flickor och flickor får spela med pojkar. Det finns ingen begränsning i antalet 
flickor som får spela med pojkar och pojkar med flickor. 

Det är tillåtet att ha två ett år för gamla spelare med per lag och match. Det behöver inte vara samma 
två spelare från match till match. 

Tävlingsform 
Tävlingen spelas med ett gruppspel på lördagen, följt av ett nytt gruppspel på söndagen.  

Övriga regler 
Samma regler som gäller i det ordinarie seriespelet för minihandboll. Detta hittar ni i 
Tävlingsbestämmelserna för barn och ungdom, TBBU. 
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Arrangörer  
Minibollen arrangeras av Handbollförbundet Öst i samverkan med Skuru IK. 

Funktionärer och Matchprotokoll 
I Minibollen gäller samma regler som gäller i det ordinarie seriespelet för minihandboll. Det innebär att 
resultat och tabeller inte förekommer.   

Domare 
Handbollförbundet Öst tillsätter domare till samtliga matcher i Minibollen. 
Deltagande föreningar delar domarkostnaden genom en kostnadsfördelning. Kostnadsfördelningen är 
inbakad i anmälningsavgiften. 
 
Handbollförbundet Öst förbehåller sig rätten att ändra planeringen om så krävs. Detta kommer 
i så fall att meddelas via förbundets webbplats. 

 


