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Inför säsongsstart 22/23 
Nu närmar sig seriestart med stormsteg i de flesta av HF Syds serier!  

Nedanstående och tillsammans med detta brev hittar ni info som är mycket bra att ha. Vi är 
tacksamma om ALLA ledare i er förening får ta del av nedanstående.  

 
#SchysstMatch 
I HF Syd vill vi ha en kultur av Fair Play, och en positiv matchmiljö! 
Ta gärna en titt på vår hemsida: 
https://www.svenskhandboll.se/HandbollSyd/Projekt/schysstmatch/  
Där kan du läsa mer om projektet och hitta information om föräldrautbildningar, Grönt Kort- 
utbildning för barn/ungdomsledare, matchvärdsutbildningar och även ladda hem material 
som hör till kampanjen. 

Nyheter i regler och bestämmelser (Tävlingsbestämmelser, TB och 
Tävlingsbestämmelser för barn- och ungdom, TBBU) 
SHF tävlingsbestämmelser, både ”de vanliga” övergripande (TB) och för barn- och ungdom 
(TBBU) i uppdaterad version för säsongen 2022-2023, finns publicerade på SHFs hemsida:  

https://www.svenskhandboll.se/tavling/tavlingsbestammelser2022-2023/  

Säsongen 22/23 gäller en ny regelbok för handboll, som ni hittar här: 
https://www.svenskhandboll.se/Domare/regelbocker/Spelreglerihandboll/  
 
Största nyheterna är: 

- Ny avkastregel/införande av avkastcirkel– gäller i all handboll från U10-Senior. Bifogat 
detta brev finns ett informationsblad om tillämpning av den nya regeln i de hallar där linjering 
för avkastcirkel enligt den nya regeln inte finns. 

- Passivt spel – Max 4 passningar – Antalet passningar man får göra efter att 
förvarningstecken om passivt spel visats av domarna är ändrat till 4 passningar. Gäller U15-
senior. 
 
- Uppdaterad regel om skott i huvudet på målvakt – Förändringen rör bedömningsgrunder 
och påföljd i olika sammanhang. Läs gärna själva i regelboken vad som är nytt. 

 
Handbollsfestival U7 
Spelas på våren 2023. Anmälan är öppen just nu, anmäl era lag här: 
https://forms.office.com/r/mgSfq4xZES  
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Minihandboll, U8-U9 
Aktuella spelscheman hittar ni på vår hemsida här: 
https://www.svenskhandboll.se/HandbollSyd/tavling2/HandbollfestivalochMinihandbollU7-U9/  
Vi har några arrangemang där vi saknar arrangörer pga urdragningar. Är ni intresserade av 
att ta över arrangemang, hör av er till oss. 
 
Speltid, bollstorlekar och timeoutregler 
Alla seniorserier spelar 2*30 minuter 
U19 spelar 2*30 minuter 
U16 – U12 spelar 2*25 min 
U11 – U10 spelar 2*20 min 
U7-U9 – Rekommenderad speltid är 2*10 min men arrangören är fri att sätta egen speltid i 
förhållande till antalet deltagande lag och tillgänglig halltid. 
 
Tänk på att utbildningstimeout á 1 minut, gäller från U10 till och med U14. 
I U15 och U16 gäller 2 lagtimeouter i seriespelet i HF Syd.  
I alla seniorserier och U19 serier har man 3 lagtimeouter.  
För bollstorlekar se bifogat dokument, ”Bollstorlekar och speltid” 

Dispenser 
Gällande åldersdispenser i barn/ungdomsserier så hittar ni mer information om det och 
ansöker på vår hemsida:  
https://www.svenskhandboll.se/HandbollSyd/tavling2/Dispenser/barnungdom/  
 
Seniordispenser söks hos SHF: https://www.svenskhandboll.se/tavling/dispensforseniorspel/  

Matchändringar/matchflyttar 
Vi ber er att tänka till både en och två gånger innan ni flyttar matcher om matchen verkligen 
måste flyttas?  
Vi förutsätter att i de föreningar man kan så fyller man på med spelare från yngre lag eller 
spelar med de spelare som finns tillgängliga, för att undvika att matcher behöver flyttas om 
man inte har fullt lag. 
 
Vi förstår att det ibland är nödvändigt men vi ber er att tänka på att varje enskild 
matchändring innebär mycket merarbete för alla inblandade! 

Om ni ändå behöver göra en matchändring så görs de i TA systemet EFTER att ni är 
överens med motståndarlag/en om att matchen ska ändras, mer info finns på vår 
hemsida: https://www.svenskhandboll.se/HandbollSyd/tavling2/matchandringar/  

Matchändringsavgifter 
Matchändring som inkommer senast 14 dagar före ordinarie matchdag är utan kostnad i alla 
åldrar inkl senior. 

Matchändring som inkommer senare än 14 dagar före ordinarie matchdag: 
Seniorer  - 1 200 kr per match 
U19 till U15 – 800 kr per match 
U14 till U12 – 600 kr per match* 
U11 till U10 – 400 kr per match* 



 

 
 
 

 

Handbollförbundet Syd – Sparbanken Skåne Arena, Arenatorget 2-6 – 222 28 Lund   
 www.handbollsyd.se -   info@handbollsyd.se  

  
*Sammandrag som flyttas i sin helhet (alla 3 eller 4 matcher) debiteras avgift för en match. 
Om match/er i sammandrag bryts ut från sammandrag debiteras avgift per match. 
 
Förhöjd matchändringsavgift debiteras matchändringar som inte godkänts av HF Syd: 
Seniorer – 2 000 kr per match 
U19-U15 – 1 500 kr per match 
U14-U10 – 1 000 kr per match 
Matchändring räknas som godkänd när matchen ändrats i TA-systemet. 
 

EMP (Elektroniskt matchprotokoll) i U12 och äldre 
Används från U12 till senior i ALLA matcher. Detta innebär att alla lag INNAN seriestart 
måste ha kopplat spelare till sina lag i TA för att det ska fungera. Guide hur detta görs 
bifogas detta utskick. 
 

Matchprotokoll U11 och U10 och resultatvisning/tabeller 
I U11 och U10 finns inget krav på att använda matchprotokoll och alla matcher spelas utan 
att resultat/tabeller redovisas i efterhand.  
Ni får om ni vill använda tidigare års förenklade matchprotokoll där målskyttar och resultat 
INTE registreras, enbart laguppställningar samt varningar/utvisningar. Är ni intresserade av 
det kontakta HF Syds kontor för att få en mall för sådant protokoll. 
 
Tänk dock på att ni INTE ska skicka in dessa protokoll till oss MEN matcherna ska 
rapporteras in som spelade i TA. Detta gör ni genom att registrera resultatet 0-0 på matchen, 
detta alltså oavsett faktiskt resultat (hur ni resultatrapporterar hittat ni nedan) 
 
Tänk också på att i dessa åldrar används INTE hallens resultattavla till annat än att 
visa speltid. Alltså ingen resultatvisning i hallarna.  

Resultatrapportering 
Sker per automatik i de serier där EMP används. 
Om EMP av någon anledning skulle strula eller om det gäller matcher i U11 och yngre, där 
matcher ska rapporteras som spelade (0-0 resultat) finns det två sätt att rapportera resultat: 
 
Alternativ 1, per sms: 
Sms:a till 71126 

Meddelandet skall skrivas så här:  
- shf (matchnummer) (resultat hemmalag) (resultat bortalag) SÄND  
- Ex: shf 2113101001 0 0 -> Obs! Matchnummer 10 siffror -> Glöm inte mellanslag  
- (totalt 3 stycken)  
- Avgift: Ordinarie SMS-taxa 
- Ni kommer att få en bekräftelse om ni lyckats att rapportera in resultatet 
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Alternativ 2, via TA-systemet: 
Logga in i TA-systemet http://ta.svenskhandboll.se/ 

-  Klicka på Matcher och sedan ”Inväntar matchfakta” – här listas de matcher som ännu 
inte är resultatrapporterade. Välj distrikt efter var matchen hör hemma.  

-  Klicka på den match du vill rapportera och fyll i Hemma- och Bortalagets mål samt ev 
publiksiffra. 

- Välj därefter Spara ändringar 
 

Matchvärdar 
Ska enligt TBBU (se länk längre upp i dokumentet) finnas på alla barn- och 
ungdomsmatcher. Saknar din förening matchvärdsvästar ta kontakt med oss på HF Syd. 
 
 

Med vänliga hälsningar 

Handbollförbundet Syd 

David Olsen, Tävlingsansvarig 
2022-09-21 

 
 

 


