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2022-03-31 

Bilaga 2, Förutsättningar seriespel 
Barn/Ungdom/Para 22/23 i HF Syd 
 
Barn 
U7 (födda 2015)  
Här använder vi oss av konceptet Handbollsfestival. 
Vid Handbollsfestivaler samlas ett antal lag från olika föreningar för en tretimmarsdag med en 
blandning av lek, gemensamma teknikövningar och minihandbollsmatchspel i de egna lagen. Vi 
samlas ca 6-10 lag per arrangör.  

Handbollsfestivalen arrangeras vid två till tre tillfällen med start efter jul och nyår och spelas alltså 
enbart under våren 2023. Läs mer om vad handbollsfestival är och ladda ner materialet här: 
https://www.svenskhandboll.se/forening/Handbollfestival?epslanguage=sv 
 
Anmälan till spel i denna klass skall vara gjord senast den 15 november 2022.  
Separat anmälningsformulär för denna klass skickas ut senare och ni kan inte anmäla er i denna klass 
just nu! 
 
Minihandboll spelas 5 mot 5 (4 utespelare + MV). 
Rekommenderat antal spelare per lag till Handbollsfestival/minihandboll är ca 6-7 spelare.  
Spelas i huvudsak könsuppdelat, men mixedlag är tillåtna (se TBBU) 

U8 (födda 2014) 
Spelas i minihandbollsform med sammandrag där 6-10 lag spelar per arrangemang. 

Vi spelar 3 sammandrag under hösten och 3 under våren.  

Anmälan ska vara inne senast 1 maj. 

Minihandboll spelas 5 mot 5 (4 utespelare + MV).  
Rekommenderat antal spelare per lag till minihandboll är ca 6-7 spelare. 
Spelas i huvudsak könsuppdelat, men mixedlag är tillåtna (se TBBU) 

U9 (födda 2013) 
Spelas i minihandbollsform med sammandrag där 6-10 lag spelar per arrangemang. 
Vi spelar 4 sammandrag under hösten och 4 under våren.  

Anmälan ska vara inne senast 1 maj. 

Minihandboll spelas 5 mot 5 (4 utespelare + MV).  
Rekommenderat antal spelare per lag/match till minihandboll är ca 6-7 spelare. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

2 
 

 
 

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

 

U10 (födda 2012)  
I U10 spelar vi 6 mot 6 (5 utespelare + MV) på kortplan/mindre plan. Detta för att öka 
bollkontaktsgraden per spelare, ge mer yta per spelare (= mer mål) samt för att undvika att en 
linjespelare blir stående overksam på linjen, vilket ofta är fallet i yngre åldrar. Ingen nivåindelning, 
serierna anpassas utifrån geografi och spelas i huvudsak som 3-lagssammandrag. (enkelmatcher kan 
förekomma) 

Inga resultat eller tabeller sparas/visas.  
Rekommenderat antal spelare per lag/match är ca 9-10 spelare.  
Alla lag spelar i grundlottningen 18-24 matcher 
Vi kommer att basera serieindelningen på geografisk närhet i den mån det är möjligt. 

U11 (födda 2011) 
Vi går nu upp och spelar 7 mot 7 (6 utespelare + MV) på vanlig fullstor plan (40*20). 
Ingen nivåindelning, serierna anpassas utifrån geografi och spelas i huvudsak som 3-
lagssammandrag. (enkelmatcher kan förekomma) 

Inga resultat eller tabeller sparas/visas.  
Rekommenderat antal spelare per lag/match är ca 10-12 spelare. 
Alla lag spelar i grundlottningen 18-24 matcher 
Vi kommer att basera serieindelningen på geografisk närhet i den mån det är möjligt. 

Yngre ungdom 
U12 (födda 2010) 
I U12 bjuder vi in till nivåanpassat seriespel. Ni kan välja att anmäla lag till nivå 1, nivå 2 eller nivå 3, 
där nivå 1 innebär tuffast motstånd och nivå 3 lättast motstånd.  
Syftet med nivåanpassat seriespel är att kunna erbjuda samtliga lag ett utvecklande seriespel med 
jämna och roliga matcher.    
Här kan serier med vanliga enkelmatcher liksom 3 eller 4-lagssammandrag, eller en kombination, bli 
aktuella beroende på reseavstånd mellan de anmälda lagen på olika nivåer.  
Fokus vid serieindelning i U12 är geografisk närhet framför nivåanpassning om vi inte kan uppnå både 
och, men om det är möjligt kommer vi göra geografiskt indelade serier på alla nivåer.  
Man har möjlighet att anmäla MAX 2 lag till nivå 1. Det kommer att vara fri representation mellan 
föreningens lag på nivå 1 (gäller naturligtvis mellan alla lag från en och samma förening).  

På nivå 1 godkänns dispenser utöver generell dispens enligt TBBU endast i undantagsfall och om 
särskilda skäl finns. 
U12 är första året med resultatvisning och tabell.  

Resultatvisning och tabell på hemsida.  
Räkna med match varje vecka vid serie med enkelmöten och varannan/var 3:e vecka om serien 
spelas med 3-lagssammandrag eller en blandning mellan enkelmöten och 3-lagssammandrag. Tänk 
på att sammandrag ALLTID innebär kortare eller längre uppehåll mellan matchtillfällen, dvs man 
spelar INTE varje vecka om serien lottas med sammandrag/blandat sammandrag och enkelmatcher. 
Rekommenderat antal spelare per lag/match är ca 10-12 spelare.  
Alla lag spelar i grundlottningen 18-24 matcher 
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U13 (födda 2009) 
Nivåanpassat seriespel. Ni kan välja att anmäla lag till nivå 1, nivå 2 eller nivå 3, där nivå 1 innebär 
tuffast motstånd och nivå 3 lättast motstånd.  
Syftet med nivåanpassat seriespel är att kunna erbjuda samtliga lag ett utvecklande seriespel med 
jämna och roliga matcher.    
Här kan serier med vanliga enkelmatcher liksom 3-lagssammandrag, eller en kombination, bli aktuella 
beroende på reseavstånd mellan de anmälda lagen på olika nivåer. 
Fokus vid serieindelning i U13 är geografisk närhet framför nivåanpassning om vi inte kan uppnå både 
och, men om det är möjligt kommer vi göra geografiskt indelade serier på alla nivåer. 
Man har möjlighet att anmäla MAX 2 lag till nivå 1. Det kommer att vara fri representation mellan 
föreningens lag på nivå 1, det gäller naturligtvis mellan alla lag från en och samma förening.  

På nivå 1 godkänns dispenser utöver generell dispens enligt TBBU endast i undantagsfall och om 
särskilda skäl finns. 
 
Resultatvisning och tabell på hemsida.  
Räkna med match varje vecka vid serie med enkelmöten och varannan/var 3:e vecka om serien 
spelas med 3-lagssammandrag eller en blandning mellan enkelmöten och 3-
lagssammandrag.(Undantag frilagda helger pga. USM m.m). Tänk på att sammandrag ALLTID 
innebär kortare eller längre uppehåll mellan matchtillfällen, dvs man spelar INTE varje vecka om 
serien lottas med sammandrag/blandat sammandrag och enkelmatcher. 
Rekommenderat antal spelare per lag/match är ca 10-12 spelare.  
Alla lag spelar i grundlottningen 18 matcher 

U14 (födda 2008)  
Nivåanpassat seriespel. Ni kan välja att anmäla lag till två nivåer, nivå 1 (Svår) och Nivå 2 (Medel). 
Anmäler man till nivå 1 får man vara beredd på längre resor. Vår förhoppning är att kunna anpassa 
nivå 2 geografiskt. 
Syftet med nivåanpassat seriespel är att kunna erbjuda samtliga lag ett utvecklande seriespel med 
jämna och roliga matcher.    
Här kan serier med vanliga enkelmatcher liksom 3-lagssammandrag, eller en kombination, bli aktuella 
beroende på reseavstånd mellan de anmälda lagen på olika nivåer. Serier med enkelmatcher är dock 
utgångspunkten.  
Fokus vid serieindelning är nivåanpassade serier framför geografisk närhet om vi inte kan uppnå både 
och, men om det är möjligt kommer vi göra geografiskt indelade serier på alla nivåer. 
Anmäler man 2 lag till nivå 1 kommer man fr.o.m. U14 att låsa sin trupp med de spelare som spelar 
första seriematchen. Man får INTE gå mellan de lag föreningen har på nivå 1. Man kan däremot vid 
behov gå ner och spela i föreningens lag som man har på lägre nivå. 
På nivå 1 godkänns dispenser utöver generell dispens enligt TBBU endast i undantagsfall och om 
särskilda skäl finns. 

Resultatvisning och tabell på hemsida.  
Räkna med match varje vecka och varannan/var 3:e vecka om serien spelas med 3-lagssammandrag 
eller en blandning mellan enkelmöten och 3-lagssammandrag.(Undantag frilagda helger pga. USM 
m.m). Tänk på att sammandrag ALLTID innebär kortare eller längre uppehåll mellan matchtillfällen, 
dvs man spelar INTE varje vecka om serien lottas med sammandrag/blandat sammandrag och 
enkelmatcher. 
Rekommenderat antal spelare per lag/match är ca 11-13 spelare. 
Alla lag spelar i grundlottningen 18 matcher 
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U15 (födda 2007)  
Nivåanpassat seriespel. Ni kan välja att anmäla lag till två nivåer, nivå 1 (Svår) och Nivå 2 (Medel). 
Anmäler man till nivå 1 får man vara beredd på längre resor. Vår förhoppning är att kunna anpassa 
nivå 2 geografiskt. 
Syftet med nivåanpassat seriespel är att kunna erbjuda samtliga lag ett utvecklande seriespel med 
jämna och roliga matcher.    
Endast serier med enkelmatcher, ej sammandrag. 
Fokus vid serieindelning är nivåanpassade serier framför geografisk närhet om vi inte kan uppnå både 
och.  
Anmäler man 2 lag till nivå 1 kommer man fr.o.m. U14 att låsa sin trupp med de spelare som spelar 
första seriematchen. Man får INTE gå mellan de lag föreningen har på nivå 1. Man kan däremot vid 
behov gå ner och spela i föreningens lag som man har på lägre nivå. 
På nivå 1 godkänns dispenser utöver generell dispens enligt TBBU endast i undantagsfall och om 
särskilda skäl finns. 
 
Resultatvisning och tabell på hemsida.  
Räkna med match varje vecka (undantag frilagda helger p.g.a. USM m.m.). 
Rekommenderat antal spelare per lag/match är ca 11-13 spelare. 
Alla lag spelar i grundlottningen 18 matcher 

Äldre Ungdom 
U16 (födda 2006)  
Nivåanpassat seriespel. Ni kan välja att anmäla lag till två nivåer, nivå 1 (Svår) och Nivå 2 (Medel). 
Anmäler man till nivå 1 får man vara beredd på längre resor. Vår förhoppning är att kunna anpassa 
nivå 2 geografiskt. 
Syftet med nivåanpassat seriespel är att kunna erbjuda samtliga lag ett utvecklande seriespel med 
jämna och roliga matcher.    
Endast serier med enkelmatcher, ej sammandrag. 
Fokus vid serieindelning är nivåanpassade serier framför geografisk närhet om vi inte kan uppnå både 
och.  
Anmäler man 2 lag till nivå 1 kommer man fr.o.m. U14 att låsa sin trupp med de spelare som spelar 
första seriematchen. Man får INTE gå mellan de lag föreningen har på nivå 1. Man kan däremot vid 
behov gå ner och spela i föreningens lag som man har på lägre nivå. 
På nivå 1 godkänns dispenser utöver generell dispens enligt TBBU endast i undantagsfall och om 
särskilda skäl finns. 

Resultatvisning och tabell på hemsida.  
Räkna med match varje vecka (undantag frilagda helger p.g.a. USM m.m.). 
Rekommenderat antal spelare per lag/match är ca 11-13 spelare. 
Alla lag spelar i grundlottningen 18 matcher 
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U19 (födda 2003-2005)  
Nivåanpassat seriespel. nivå 1 (Svår) och Nivå 2 (Medel) 
I nivå 1 får man räkna med resor över hela distriktet medan vår förhoppning är att kunna göra 
geografiskt indelade serier för nivå 2, men det beror på antalet anmälda lag.  

Endast serier med enkelmatcher, ej sammandrag. 
Anmäler man 2 lag till Nivå 1 kommer man att låsa sin trupp med de spelare som spelar första 
seriematchen. Man får INTE gå mellan de lag föreningen har på Nivå 1. Man kan däremot vid behov 
gå ner och spela i föreningens lag som man ev. har på lägre nivå. 
På nivå 1 godkänns dispenser utöver generell dispens enligt TBBU endast i undantagsfall och om 
särskilda skäl finns. 
 
Resultatvisning och tabell på hemsida.  
Räkna med match varje vecka (undantag frilagda helger p.g.a. USM m.m.). 
Rekommenderat antal spelare per lag/match är ca 11-14 spelare. 
Alla lag spelar i grundlottningen 18 matcher 
 
Parahandboll - Gående klass  
Ålders och nivåindelat seriespel, i Blå och Gul klass (se inbjudan till seriespel för indelning), ingen 
könsindelning, dvs mixade lag, antingen i form av traditionellt seriespel med dubbelmöten 
hemma/borta eller i sammandragsform vid ett antal tillfällen under säsong. Spelform avgörs av antalet 
anmälda lag. Annan åldersindelning kan vid behov tillämpas i dialog med lag/föreningar.  

Vi följer de bestämmelser för Gående klass som SHF tagit fram: 
https://www.svenskhandboll.se/tavling/tavlingsbestammelserparahandboll/  
 
Resultatvisning och tabell på hemsida. 
Vid serie med enkelmöte, räkna med match varje/varannan/var tredje vecka (beroende på antal 
anmälda lag) 
Vid serie med sammandrag räkna med spel var ca var 4-5 vecka eller vid 3-4 tillfällen under säsong 
(beroende på antal anmälda lag) 
Antalet matcher anpassas efter upplägg på serien samt antal anmälda lag 

Parahandboll – Rullstolshandboll 
Om intresse finns för seriespel/sammandrag i rullstolshandboll och förutsättningar sett till antal lag 
finns så kommer vi arrangera det. Upplägg, spelform osv utifrån dialog med anmälda lag.  
Bestämmelser i enlighet med SHF bestämmelser för rullstolshandboll:  
https://www.svenskhandboll.se/tavling/tavlingsbestammelserparahandboll/  
Resultatvisning och tabell på hemsida 
Antalet matcher anpassas efter upplägg på serien samt antal anmälda lag 
 

  


