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Till: 

Samtliga föreningar i HF Syd                                                                           2022-03-31 

VÄLKOMNA TILL EN NY HANDBOLLSÄSONG! 
Handbollförbundet Syd inbjuder till seriespel i respektive klasser 2022-2023. 
Det är viktigt att ni tar er tid att läsa all information i detta dokument och i tillhörande bilagor! 
Nyheter 
- Från säsongen 2022/203 är herrar div 2 distriktsserie. Detta innebär att HF Syd övertar hela 
ansvaret för serieindelning, upplägg och administrationen av dessa serier inklusive kvalspel till div 2. 
Tidigare har SHF ansvarat serieindelning, upplägg och kval till div 2 herrar. 

- Div 4 serie/serier införs på damsidan. HF Syd vill ha en jämställd och likadan seriestruktur på herr 
och damsidan och vi inför därför dam div 4 som ny lägsta serie och Dam div 3 kommer därför 
säsongen 22/23 och framåt spelas som EN serie precis som på herrsidan. 

- Bara två nivåer, Svår och Medel i U14-U19. Vi ändrar i upplägget med nivåer på de äldsta barn- 
och ungdomsserierna utifrån att vi säsongen 21/22 konstaterat att det i U14-U19 inte fallit väl ut med 3 
nivåer. U14-19 kommer därför enbart ha 2 nivåer att anmäla sig till, Svår (1) och Medel (2). 

- Fast antal matcher i barn/ungdom oavsett antal lag i serien. Vi kommer från säsongen 22/23 på 
barn och ungdomssidan jobba med ett låst antal matcher per lag i en serie beroende på åldersklass: 
U13-U19 – Alla lag spelar 18 matcher oavsett storlek på serien, dvs önskat antal lag per serie är 10 
lag.  
U10-U12 – Som minst 18 matcher, som mest 24 matcher per lag, oavsett antal lag per serie. I dessa 
åldrar kommer antalet matcher/lag per serie variera något för att det ska gå att göra serierna utifrån 
resor/sammandrag osv. 
 
I vissa fall, beroende på antalet anmälda lag kan detta innebära att inte alla lag inom samma serie 
möter varandra lika många gånger. 
Antalet matcher gäller seriernas ursprungslottning, dvs ej efter eventuella urdragningar. 

- Parahandboll! Säsongen 22/23 bjuder vi in till seriespel i Parahandboll i gående klass och möjlighet 
att anmäla intresse för rullstolshandboll i mer organiserad form. 
 
- Tävlingskonferens! Från säsongen 22/23 kommer HF Syd årligen anordna en tävlingskonferens 
riktad till tävlingsansvariga/matchläggare i förening. I år kommer den hållas torsdag den 21 april 
kl.18-20 via Teams, ni hittar mer information och anmäler er här: 
https://forms.office.com/r/vfBqJ9Z2Yd (OBS: Sista anmälningsdag är tisdag 19 april)  
 
- Seriekonferens/Ledarmöten! Vi kommer också bjuda in till någon form av teamsmöten innan 
seriestart som främst riktar sig till ledare för lagen i de olika åldrarna, Vi återkommer i augusti med mer 
information om detta. 

Att tänka på inför anmälan 
- Vid anmälan av lag till mer än en serie – Vi vill påminna om att vi i lottningen inte har möjlighet att 
ta hänsyn till om samma lag/trupp spelar i mer än en serie. Ni bör alltså inte anmäla ett och samma 
lag/trupp till mer än en serie om ni inte på förhand vet att ni både, ledar- och spelarmässigt klarar av 
att spela samtidigt på två olika platser. Att man anmält samma lag/trupp till mer än en serie och att 
matcher därför krockar är ALDRIG giltigt skäl för att flytta match. 
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Viktiga datum under vår/sommar 2022 
Alla datum är preliminära utom sista anmälningsdatum: 

- 21 april – HF Syd tävlingskonferens via Teams. Ni anmäler er här: 
https://forms.office.com/r/vfBqJ9Z2Yd senast den 19 april. 
 
- 1 maj – Sista dag att anmäla/bekräfta plats i seriespel för säsongen 22/23. Se mer om 
anmälningsförarande på annan sida i detta dokument. 
 
- Början på maj – Serieindelning Herr/dam 2 och 3 fastställs och lottning påbörjas. 
 
- 7 maj – Ett första serieindelningsförslag barn/ungdom/para och herr/dam div 4 skickas ut 
 
- 22 maj – Ev. reviderat serieförslag herr/dam 4 och barn- ungdomsserier skickas ut 
 
- 1 juni – Serieindelning för seniorserierna Herr/dam 4 samt barn/ungdom- och paraserierna fastställs, 
och lottning av dessa serier påbörjas. 
 
- 1 Juni Lottningen för Herr/Dam 2-3 serierna är klar och preliminärt spelprogram skickas till berörda 
lag/föreningar och tidläggning av dessa serier påbörjas. 
 1:a juni är sista dagen att dra ur lag från seriespel helt utan kostnad. 
 
- 23/6 (senast) – Lottning av Herr/Dam 4 och barn/ungdom/para är klar och skickas till föreningarna. 
Tidläggning av dessa matcher påbörjas i TA. 
 
- 25/8 – Ska tidläggning av alla matcher vara klar i TA. Preliminära spelscheman publiceras på 
hemsidan och i TA. Fritt fram att flytta matcher utan avgift fram till den 14/9 
 
- 15/9 – Spelschema för alla serier fastställs.  
Från detta datum debiteras administrationsavgifter för flyttade matcher enligt bestämmelser! 
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Klassindelning 2022/2023 
Till säsongen 2022/2023 bjuder vi in till spel i följande åldersklasser: 

Senior  
Herr div 2 
Dam div 2 
Herr div 3 
Dam div 3 
Herr div 4 
Dam div 4 
Från Herr/dam 3 och uppåt ska lag endast bekräfta sin plats på respektive nivå!  
Nya seniorlag säsongen 2022/2023 startar i lägsta serien, dvs Herr/Dam div 4.  
Ev vakansplatser fördelas enligt SHF- tävlingshandbok utifrån sluttabeller och kval säsongen 
2021/2022. 
Läs mer om förutsättningar för seniorserierna 21/22 i bilaga 1, Förutsättningar seniorserier i HF 
Syd. 

Barn- och Ungdom 
Äldre Ungdom, Nivåindelning: Nivå 1 (Svår), 2(Medel)i varje klass 
U19 - födda 2003/2004/2005  
U16 – födda 2006 
U15 – födda 2007 

Yngre Ungdom,  
U14 – födda 2008 (2 nivåer, Nivå 1 (Svår), 2(Medel) 
U13 – födda 2009 (3 nivåer, Nivå 1 (Svår), Nivå 2 (Medel), Nivå 3 (lätt) 
U12 – födda 2010 (3 nivåer, Nivå 1 (Svår), Nivå 2 (Medel), Nivå 3 (lätt) 

Barn (ej serie eller resultatvisning) 
U11 – födda 2011 
U10 – födda 2012, 6 mot 6 på Kortplan (eller mindre plan/fullplan) 
U9 – födda 2013, Minihandboll 
U8 – födda 2014 Minihandboll 
U7 – födda 2015, Handbollsfestival/Minihandboll 

Parahandboll (Mixade lag) 
Gående  
Blå nivå 
U11 och yngre 
U12 och äldre 
 
Gul nivå 
U11 och yngre 
U12 och äldre 
Annan åldersindelning kan tillämpas i dialog med anmälda lag om behov föreligger. 
 
Rullstolshandboll 
Intresseanmälan -upplägg anpassas utifrån förutsättningar om intresse finns. 
Läs mer om förutsättningar för barn/ungdomsserierna samt för parahandboll och hur de 
kommer spelas 22/23 i bilaga 2, Förutsättningar seriespel Barn/Ungdom/Para i HF Syd. 
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Avgifter för seriespel 
Följande administrationsavgifter för anmälan till seriespel gäller i HF Syd säsongen 22/23: 
Alla avgifter är per anmält lag. 
Senior 
Herr div 2 – 9 000 kr  
Dam div 2 –7 000 kr  
Herr div 3 – 7 000 kr  
Dam div 3 – 6 000 kr 
Herr div 4 – 5 000 kr 
Dam div 4 – 5 000 kr 

Äldre Ungdom 
U19 – 1 800 kr 
U16 – 1 800 kr 
U15 – 1 800 kr 

Yngre Ungdom 
U14 – 1 500 kr 
U13 – 1 500 kr 
U12 – 1 500 kr 

Barn 
U11 – 1 200 kr 
U10 – 1 200 kr 
U9 – 900 kr  
U8 – 900 kr  
U7 – 900 kr 

Parahandboll 
Gående  - Blå klass – 1 500 kr 
Gående – Gul klass – 1 500 kr 
Rullstolshandboll – 1 000 kr* 
 
*HF Syd bedömer just nu inte att underlag finns för ordinärt seriespel/sammandragsverksamhet i rullstolsklass. Utifrån om 
intresse finns kommer enskilda matcher/sammandrag organiseras utifrån förutsättningar för de föreningar som anmäler sig, och 
anmälningsavgiften kan därför komma att justeras.  
 
Gällande övriga administrationsavgifter exempelvis gällande matchändringar, urdragningar mm, se HF 
Syds hemsida. 
 
Alla anmälningsavgifter för anmälan till seriespel, gäller med reservation för eventuella beslut som 
fattas av Svenska Handbollförbundets styrelse och eller av HF Syds styrelse efter detta utskick. 
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Anmälningsförfarande 
Anmälningsförfarandet sker i två steg där ni som förening måste göra båda stegen för att anmälan 
skall vara komplett: 

1. Ni fyller i formulär för anmälan av era lag här: 
https://forms.office.com/r/Aqg89rdGLf  
 

2. Ni anmäler era lag i TA-systemet : https://ta.svenskhandboll.se  
Hur ni går tillväga för att anmäla era lag i TA-systemet hittar ni i bifogad manual. 
Tänk på att kontaktuppgifter till ansvarig ledare SKALL anges vid anmälan. 
OBS: Dessa uppgifter går att ändra i efterhand. 
Se även i bilaga 3, hur ni namnger lagen rätt  i TA. 
 

Båda stegen ovan skall vara slutförda senast den 1/5.  
 
Undantag för U7, anmälan till denna klass hanteras via separat utskick senare. Sista anmälningdag är 
15/11. 
 
Utöver ovanstående är det viktigt att ni som förening är tydliga med ev. övriga upplysningar som ni vill 
delge oss om era lag, i formuläret finns en fritextruta för dessa upplysningar.  
Om ni efter att ni fyllt i formuläret behöver ändra/ta bort/lägga till lag så kontakta oss direkt, fyll 
inte i ett nytt formulär. 
 

Spel i annat distrikt  
Önskar ni spel i annat distrikts serie, oavsett om det gäller senior eller barn/ungdom ska lagen 
anmälas till oss och ni lämnar önskemål om vilken klass och vilket annat distrikt ni önskar spela i som 
”Övrig upplysning” i anmälningsformuläret. Vi tar sedan kontakt med annat distrikt.  
Tänk dock på att det är önskemål ni lämnar om spel i annat distrikt och bekräftelse krävs från HF Syd 
innan ni kan betrakta det som klart att ni ska spela i annat distrikts serie. Spel i annat distrikt säsongen 
21/22 betyder inte per automatik att man får spela där även 22/23, det är det distrikt ni vill spela i som 
tar beslut om vilka lag/föreningar från annat distrikt som får spela hos dom.  

Frågor 
Är det något ni undrar över – kontakta 
David Olsen, 0733-52 01 83 eller david@handbollsyd.se   
Varmt välkomna med Era anmälningar! 


