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Förutsättningar uppskjutna matcher i seniorserier i HF 
Syd 
Nedanstående gäller i alla seniorserier som HF Syd administrerar från Div 2 dam/herr till herr 
div 4. Eventuella undantag för enskilda serier inom parentes.  

Uppskjutna matcher i seniorserier  
- Alla matcher ska spelas. 

- För matcher uppskjutna fram till 2022-01-21 gäller att matcherna ska vara inplanerade på 
nytt speldatum senast 2022-02-17 (Bifogat detta brev hittar ni en excelfil med 
seniormatcher uppskjutna fram till 2022-01-21) Vi ber er att i så stor utsträckning som möjligt 
i de fall det är rimligt sett till resavstånd att planera in era uppskjutna matcher på vardag 
istället för på helg, för att underlätta domartillsättningen. 
 
- Match ska vara spelad före sista omgången i respektive serie. (undantag: Herr 4 serierna 
kan spela fram till 13/4) 
 
- För matcher uppskjutna från 2022-01-22 och framåt gäller: Ny matchtid ska tas fram så 
fort som möjligt, men som senast vara överenskommen mellan lagen och meddelad HF Syd 
senast 10 dagar efter att matchen skjutits upp. Matchändring görs i TA efter 
överenskommelse med motståndarlaget. Vi ber er att i så stor utsträckning som möjligt i de 
fall det är rimligt sett till resavstånd att planera in era uppskjutna matcher på vardag istället 
för på helg, för att underlätta domartillsättningen.  
 
- Vid problem att hitta nytt speldatum inom 10 dagar från att matchen skjutits upp skall 
kontakt tas med HF Syds tävlingsavdelning för vägledning. Om det behövs tar HF Syd TK 
beslut om när matchen ska spelas. HF Syds tävlingsavdelning har rätt att öka tidsfristen för 
att inkomma med nytt matchdatum med upp till 7 dagar. 

Vid Covid-19: 
- Om match inte kan spelas döms det lag som är drabbat av Covid-19 som förlorare med 0-
10, men drabbas inte av ytterligare bestraffning som uteslutning eller administrativa avgifter. 

- Om bägge lagen är drabbade av Covid-19 vid ordinarie speltillfälle och matchen sedan inte 
kan spelas så tar HF Syd TK beslut vad som ska gälla för den aktuella matchen. Detsamma 
gäller fall där först det ena laget drabbas av Covid-19 vid ordinarie speltillfälle och sedan vid 
det nya speltillfället det andra laget och matchen inte kan spelas. 

Växjö, 2022-01-21 
Tävlingskommittén i HF Syd 


