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Förslag serieindelning version 2, Senior-U10 
säsongen 22/23 
Handbollförbundet Syd kan nu presentera version 2 av förslag på serieindelning för säsongen 
2022/2023.  
 
Bifogat detta brev hittar ni ett dokument med vårt uppdaterade förslag, version 2, på serieindelning för 
de serier som HF Syd administrerar, från seniorhandboll till U10. Minihandbollen (U8 och U9) så 
kommer fördelning av arrangemang mm skickas ut i samband med att lottningarna för övriga serier är 
klar, dvs runt midsommar. När det gäller handbollsfestival (U7) kommer inbjudan till att anmäla lag 
skickas ut i slutet av augusti. 

Särskild kommentar gällande sammandrag som spelform i U13/U14: 
Vi är medvetna om att en hel del föreningar/ledare inte anser att sammandrag ska vara en spelform i 
U13/U14 klasserna. Frågan togs upp vid HF Syds tävlingskonferens i april och diskuterades och vi är 
väl medvetna om de problem som finns med spelformen. Men som vi redovisade på 
tävlingskonferensen så är sammandrag som spelform nödvändigt i framförallt U13 och U14 klasserna 
utifrån att det är det mest effektiva sättet att korta resor i de fall vi har serier där det inte gått att dela 
serierna utifrån nivå och geografi och där lag från hela vårt stora distrikt deltar. I just dessa klasser 
finns utifrån att U14 USM och spelarutbildningsläger måste friläggas också färre speldagar att utnyttja 
varför vi ibland måste ha sammandrag i dessa serier för att serierna ska gå att få ihop. Ingen av dessa 
serier spelas dock helt i sammandragsform, utan alla spelas blandat, dvs sammandrag tillsammans 
med enkelmatcher. 

Ändringar från version 1 av serieförslaget: 
- P19 Nivå 2 – Utifrån att 3 lag från Småland som önskat spel i HF Väst serier inte kommer kunna 
göra det så har förslaget för P19 reviderats, och istället för två serier föreslår vi en serie med alla lag, 
då vi inte ser någon annan naturlig indelning som ger ett jämnt antal lag i resp. serie. Samtidigt vet vi 
att ett antal lags anmälan också är osäkra i just P19 så vill vi inte lägga förslag på 2 serier där en av 
dom innehåller 6-8 lag då det kan innebära att vi vid urdragning måste slå ihop och lotta om serierna 
senare. Alla lag möter alla en gång, antingen hemma eller borta. 
 
- P16 Nivå 2 – Även här har vi reviderat förslaget och föreslår nu en stor serie med alla lag på nivå 2, 
på samma sätt som i P19. Anledningen här är att flertalet lag inte önskade spela i P16 nivå 2 Gul. 

-Övriga klasser/åldrar – Efter genomgång och efter att lag bytt serie har vissa serier som skulle 
spelats med delvis sammandrag blandat med enkelmatcher ändrats till att enbart spela enkelmatcher. 

 I övriga klasser är det annars inga större förändringar från förslaget i version 1, mer än att 
något/några lag kan ha flyttats om mellan serierna i klassen, felanmälda lag har tagits bort, något lag 
har kommit till osv. I filen är endast lag som dragit sig ur markerade, lag som tagits bort pga 
felanmälan eller att man hamnat fel är inte redovisade utan har rättats men utan markering. Övriga 
ändringar redovisas inte specifikt i filen.  
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Vad händer nu? 
- Titta igenom förslaget ordentligt, finns alla era lag/ändringar från version 1 med? 
- Har ni eller era ledare synpunkter gällande något lag/serie i förslaget så vill vi att en person(ej 
enskilda ledare) i varje förening samlat skickar föreningens synpunkter per mail till oss på 
tavling@handbollsyd.se senast måndag 30 maj. 
- Tisdag 1 juni fastställs serieindelningarna för 2022/2023 och skickas ut till er. Efter detta datum 
påbörjas lottning av serierna och det är då endast möjligt att byta nivå/serie i undantagsfall. 

Urdragningar/Avgifter 
Följande avgifter gäller vid urdragning av lag från U10 och uppåt. 
- Innan den 1 juni – Gratis (avgift för anmälan till seriespel ska inte betalas) 
- 2 juni – 25 augusti – Avgift för anmälan till seriespel ska betalas. 
- Från och med 26 augusti – Avgift för anmälan till seriespel och urdragningsavgift ska betalas. 
(urdragningsavgiften motsvarar resp.åldersklass avgift för anmälan till seriespel) 
 
- Administrationsavgifter för anmälan till seriespel faktureras till alla föreningar i HF Syd två gånger, 
50% av summan skall vara betald 31 oktober och 50% skall vara betald 31 januari.  

Hälsningar 
Handbollförbundet Syd 
 
David Olsen, tävlingsansvarig / e.u. 
2022-05-24 
 

 
 

 


