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Förslag serieindelning Div 4-U10 säsongen 22/23 
Handbollförbundet Syd kan nu presentera ett första förslag på serieindelning för säsongen 2022/2023.  
 
I arbetet med förslaget har vi utgått från de förutsättningar per åldersklass som vi tidigare skickat ut 
om som bilaga till ”Inbjudan till seriespel”, dvs upp till U13 med mer geografiskt indelade serier (i den 
mån det varigt möjligt utifrån de lag som anmält sig) och i U14 och äldre mer med indelning utifrån 
nivå, men med hänsyn till geografi om det varit möjligt.  
 
Vi har ett stort distrikt geografiskt och föreningar i alla storlekar och tyvärr också områden utan 
handboll, så är det givetvis en svår och mycket utmanande uppgift att göra ett serieförslag som passar 
alla. En del i detta har också varit att samarbeta med HF Väst och HF Mitt. Det innebär även 
säsongen 2022/2023 att en del föreningar i HF Syd kommer spela i seriespel i dessa distrikt, i en eller 
flera klasser, detta arbete är påbörjat men inte slutfört, det kan alltså tillkomma lag i detta 
serieförslag senare som inte får plats i annat distrikt eller som passar bättre i vår/a serier. 
 
Bifogat detta brev hittar ni ett dokument med vårt förslag på serieindelning för de serier som HF Syd 
administrerar, från div 4 till U10 (div 2 och 3, dam/herr serier är redan fastställda). När det gäller 
Minihandbollen (U8 och U9) så kommer fördelning av arrangemang mm skickas ut senare, som 
senast vid midsommar. För U7 Handbollsfestival gäller som vi tidigare informerat om att vi tar upp 
anmälan för U7 under hösten, augusti-november och att spel för denna åldersklass börjar efter jul och 
nyår. 

Några saker som vi vill kommentera/som kan vara bra att känna till när ni ”läser” 
serieförslaget: 
- Herr/dam 4 har helt (herr 4) eller delvis (dam 4) fått lottas fram. 
 Detta då ingen rättvis geografisk indelning utifrån de anmälda lagen kan göras, dvs det finns inte 
jämnt antal Norr/Syd eller Öst/Väst lag för att göra likvärdiga geografiska serier. Som en följd av detta 
är det i vissa fall långa resos i dessa serier. 

- Vi har utgått ifrån lag från samma förening i samma åldersklass INTE vill spela mot varandra  
Med mindre än att det direkt uttryckts i samband med anmälan har vi utgått ifrån att lag från samma 
förening i samma åldersklass INTE vill spela mot varandra. Vi har därför så långt det varit möjligt i 
sådana fall delat på lagen från samma förening och lagt dem i olika serier. 
 
- Vi påminner om beslutet att i U12-U19 spelas alltid 18 matcher oavsett antal lag i serierna 
Detta kommer påverka hur många gånger man möter lagen i serien i de serier där det inte är exakt 10 
lag. I dessa serier kommer matcher antingen läggas till (om det är färre än 10 lag) eller tas bort (om 
det är fler än 10 lag), och man spelar alltså i dessa serier inte lika många matcher mot alla lag. Alla lag 
i en serie möts dock minst 1 gång. I första hand kommer vi när vi lägger till eller tar bort matcher 
(oavsett ålder) att prioritera att minska resorna, dvs om vi lägger till matcher kommer det i första hand 
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bli mot geografiskt närliggande lag och om vi tar bort matcher kommer det i första hand vara mot lag 
som geografiskt ligger långt ifrån varandra. 

Vad händer nu? 
- Titta igenom förslaget ordentligt, finns alla era lag med och har de hamnat ”rätt”? 
- Har ni eller era ledare synpunkter eller vill ändra något gällande något i förslaget så vill vi att en 
person (ej enskilda ledare) i varje förening samlat skickar föreningens synpunkter/ändringar 
per mail till oss på tavling@handbollsyd.se senast den 20 maj. 
Ett uppdaterat serieförslag kommer skickas ut senast den 23 maj, ändringar man ev önskar göra 
utifrån serieförslaget version 2, ska vara inne senast den 30 maj. 
 
- 1 juni fastställs serieindelningarna för 2022/2023. 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. 
2022-05-10 
 

 
 

 


