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2022-12-02 
Information Handbollfestivaler/Minihandboll U7, Vår 2023 
 
Upplägget för Handbollsfestival/Minihandboll för U7 följer upplägget för Minihandboll för U8 och U9, 
alltså ett upplägg där ni får ”ramen” av oss i form av fördelning av arrangörer, gästande lag samt 
föreslagen helg att spela.  
 
Om handbollsfestival- konceptet 
HF Syd rekommenderar att ni i U7 organiserar era arrangemang som Handbollsfestivaler. 
Handbollsfestival är ett koncept där man värmer upp alla lag tillsammans till musik, spelar matcher, 
har gemensamma stationsträningar och spelar fler matcher och avslutar med gemensam avslutning.  
 
Omfattningen på en Handbollsfestival styrs av hur mycket tid man har till sitt förfogande och 
förutsättningar i hallen. Ibland kör man fullt ut handbollsfestival och ibland inte. Gör det ni kan och 
orkar med och se till att göra det kul och inspirerande för barnen. För tips och förslag på 
upplägg/tidsschema och förslag på övningar, se bifogad PDF som SHF tagit fram gällande konceptet 
Handbollsfestival. 
 
I indelningen av sammandragen har vi så långt det varit möjligt utgått ifrån det optimala antalet lag för 
Handbollsfestivaler, dvs vi har strävat efter att ha 6-8 lag i varje sammandrag. Vid några tillfällen är det 
mer än 8 eller färre än 6 lag. 
 
Viktigt:  

- I bifogade filer till detta mail samt på vår hemsida (https://handbollsyd.se/hf-
syd/tavling/handbollfestival-och-minihandboll-u7-u9) hittar ni arrangörsfördelning och vilka 
som ska spela var som gästande lag. Inom kort kommer ni också hitta kontaktlista till alla 
anmälda lag i F7 respektive P7. 
 

- Det är bra om ni kan planera in era arrangemang de helger som framgår av fördelningen i de 
bifogade filerna. Det är dock tillåtet att boka in sitt arrangemang annan helg enligt nedan: 
F7 
Omgång 1, 14-15/1, är OK att boka in 21-22/1, dock ej före 14/1. 
Omgång 2, 28-29/1, är OK att boka in 4-5/2 och 11-12/2, dock inte 18-19/2 eller 25-26/2 
(Sportlov) 
Omgång 3, 4-5/3, är OK att boka in 11-12/3. 
Omgång 4, 1-2/4 är OK att boka in 25-26/3. Inga arrangemang får bokas in efter den 2/4 
 
P7 
Omgång 1, 21-22/1, är OK att boka in 14-15/1 och 28-29/1, dock ej före 14/1. 
Omgång 2, 11-12/2, är OK att boka in 4-5/2 och 4-5/3, dock inte 18-19/2 eller 25-26/2 
(Sportlov) 
Omgång 3, 11-12/3, är OK att boka in 18-19/3. 
Omgång 4, 1-2/4 är OK att boka in 25-26/3. Inga arrangemang får bokas in efter den 2/4 
 

- I tävlingssystemet TA/under ”serier och resultat” på vår hemsida, kommer bara arrangörer att 
synas, med en match mot ”Gäster”. Ni ska som förening tidsätta ert arrangemang i TA senast 
den 16/12. 
 

- För att vi, och framförallt övriga lag/föreningar som ska vara arrangör för er eller gästa er som 
deltagare ska kunna ha en smidig kommunikation är EXTREMT viktigt att vi har rätt uppgifter 
till kontaktpersonen för lagen i TA- systemet. Vi ber er därför att dubbelkolla att era lag är 
anmälda i TA systemet och att rätt kontaktperson med rätt telefonnummer/e-postadress 
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finns inlagd i systemet. 
 

För er att tänka på när ni arrangerar Handbollsfestival: 
- Räkna med att ni behöver 2,5 – 4 timmars halltid för arrangemangen. 

 
- Ni hittar i bifogade filer till detta brev information om när ni förväntas arrangera och vilka 

föreningar som ska bjudas in av er.  
 

- Ni som arrangör SKA, senast 21 dagar före ert inplanerade speldatum för ert arrangemang 
bjuda in gästande lag till arrangemanget. Gästande lag SKA svara på inbjudan genom att 
meddela om man kommer eller inte samt med hur många lag man kommer, senast 14 dagar 
innan det inplanerade speldatumet. Ni får bjuda in andra föreningar/lag än de som är i 
fördelningen, men vi ber er att inte aktivt bjuda in lag som i fördelningen är satta att spela på 
annan ort, om arrangemangen är tänkta att spelas samma helg. 
 

- Ni ska skicka ut spelschema/information om upplägg för Handbollsfestivalen senast 10 dagar 
innan planerat speldatum till alla gästande lag som anmält att de kommer delta i 
arrangemanget. 

 
För er att tänka på när ni gästar Handbollsfestival arrangerad av annan förening: 

- Respektera arrangören genom att så fort som möjligt eller senast 14 dagar innan planerat 
speldatum meddela om ni tänker delta i arrangemanget och med hur många lag.  
 

- Det är OK att ”hoppa över ” ett eller flera sammandrag, förutsatt att ni meddelar arrangören 
tidigt att ni inte har för avsikt att delta. Meddela gärna även oss på HF Syd om ni redan nu vet 
att ni inte kommer delta i alla festivaler, så får vi möjlighet att göra justeringar i schemat eller 
lägga till annat lag till ett sammandag. Vi utgår dock ifrån att alla som anmält sig vill vara med 
vid de tillfällen som är satta! 
 

- Om ni tackat ja till att delta i ett arrangemang och meddelat detta till arrangören, men problem 
skulle uppstå som gör att ni inte kan delta alls eller med ett färre antal lag än ni meddelat, ska 
ni omedelbart kontakta arrangören. Tänk på att arrangören lägger ner mycket tid på att 
planera arrangemanget och upprätta spelschema mm. Det innebär mycket merjobb för 
arrangören om en eller flera föreningar som anmält sig, avanmäler sig sent eller dröjer med att 
svara på inbjudan.  

 
 
Övrigt 
-Lag/föreningar som inte är föranmälda till oss får självklart vara med att spela i mån av plats hos 
respektive arrangör. Är er förening/ert lag inte föranmälda och ni vill delta i en Handbollsfestival, hör av 
er direkt till arrangerande förening. Föranmälda lag som finns med i fördelningen av arrangemang har 
dock alltid förtur till att vara med. 
 
- Spelregler för matcherna i arrangemangen är de vanliga handbollsreglerna men med anpassningar 
för minihandboll. Ni hittar information om dessa anpassningar av reglerna på vår hemsida här:  
https://handbollsyd.se/hf-syd/tavling/handbollfestival-och-minihandboll-u7-u9 
 
 
Hör av er om ni har några frågor! 
 
David Olsen 

Tävlingsansvarig HF Syd 
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dvid@handbollsyd.se 
0733-520 183 
 


