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2022-06-01 
Fastställd serieindelning 22/23 
Serieindelningen är nu fastställd för de lokala seniorserierna och barn- och ungdomsserierna U19-U10 
som HF Syd administrerar vilket bifogas detta brev. 
Fastställandet av serierna gäller alla serier UTOM serien P15 Syd och P16 serierna. Anledningen till 
detta anges längre ner i detta dokument. Dessa serier fastställs på fredag 3/6. För att kunna påbörja 
lottningsarbetet väljer vi att fastställa alla övriga serier som planerat. 

Ändringar från version 2 av serieförslaget: 
- Vi har fått intresse gällande Parahandbollsspel i gåendeklassen (gul klass) (ej med i filen) från 
ytterligare en förening, förutom de 2 som tidigare anmält intresse. 3 anmälda lag (IFK Kristianstad, HF 
Karlskrona och HK Malmö) är fortsatt lite för lite för regelrätt seriespel men vi kommer bjuda in de 
aktuella föreningarna samt ev andra intresserade, till ett teams-möte i Augusti för diskussion om vi kan 
få till ett par tillfällen för matchspel ändå. Är någon mer förening intresserad, hör av er till oss på 
HF Syd! 
 
- Ett antal serier har pga urdragningar eller lag som kommit till eller bytt serie fått ändrat antal lag och i 
vissa fall hur serien spelas. 

- P15 (P16) – Vi har fått ta bort förslaget om en P15 Nivå 1 Syd/P15 Nivå 2 Skåne Syd och istället slå 
ihop dessa serier pga urdragningar och att lag inte ville spela i P15 Nivå 2 Skåne Syd. Det blev för få 
lag kvar för att vi skulle kunna spela med 2 separata serier. 
Det finns alltså ett helt nytt förslag på en P15 Syd serie för aktuella föreningar att ta del av. Förslaget 
har skickats ut till berörda innan och vi har beslutat att i och med detta skjuta på fastställandet av 
denna åldersklass tills vi fått in ev reaktioner/synpunkter på förslaget. Då det kan ha påverkan på P16 
serierna så har vi valt att avvakta med fastställandet även av dessa serier. Synpunkter/ändringar 
gällande P15 Syd ska meddelas senast imorgon torsdag 2 juni.  
Dessa serier fastställs via separat utskick på fredag 3 juni. 

Vad händer nu? 
- Lottningsarbetet påbörjas imorgon torsdag 2 juni med målsättningen att det ska vara klart senast 
torsdag 23 juni (viss försening kan förekomma, men då informerar vi er). Vi kommer i samband med 
att lottningarna är klara skicka med ett följebrev som handlar om lottningarna, men själva seriernas 
lottning återfinner ni på hemsidan under serier/resultat och i TA-systemet. 
 
- Info gällande Minihandboll och Handbollsfestivals spel (U7-U9) kommer skickas ut senast i slutet av 
juni. 
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Vad gäller nu? 
Från och med idag, onsdag 1/6 gäller följande i de fastställda serierna (ej P15 Syd och P16 serierna 
som fastställs den 3/6):  
-Efteranmälningar i seriespelet tas emot i mån av plats i serien och beroende på om serien är lottad 
eller inte. 
 
- Byte av serie/nivå är endast möjligt om det finns plats i den serie/nivå ni vill byta till OCH det inte har 
allt för stor negativ inverkan på den serie ni i så fall lämnar.  
 
- Från och med idag skickas alla eventuella förändringar i en serie endast till i serien berörda lag via 
föreningens officiella mailadress samt till den som står som lagansvarig på det anmälda laget i TA (har 
ni inte angett lagansvariga vid anmälan i TA än, så är det dags att göra det nu).  
 

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.  

OBS: Urdragning ur serie kan endast ske skriftligt, dvs via mail till david@handbollsyd.se eller 
tavling@handbollsyd.se  

Hälsningar 
Handbollförbundet Syd 
 
David Olsen, tävlingsansvarig / e.u. 
 
 

 
 


