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Handbollförbundet Öst 

Östbollen 
Säsongen 2022-2023 

 
TÄVLINGSBESTÄMMELSER 

Östbollen (tidigare Regionstolvan) är en tävling för spelare U13 (födda 2009) och U12 (födda 2010) 
och senare som löper parallellt med det ordinarie seriespelet. Tävlingen spelas i fyra steg och alla lag 
deltar i alla omgångar. Mellan varje spelomgång skapas nya grupper som baseras på hur väl lagen 
lyckades i omgången innan. 

Preliminära speldatum: 
U13   U12 
Omgång 1: 22-23 okt 2022  Omgång 1: 8-9 okt 2022   
Omgång 2: 10-11 dec 2022  Omgång 2: 19-20 nov 2022 
Omgång 3: 11-12 feb 2023  Omgång 3: 21-22 jan 2023  
Omgång 4: 22-23 april 2023  Omgång 4: 22-23 april 2023 

Anmälningsavgift 1400 kr/lag 
Åldersklasser P13 och F13, samt P12 och F12 
Speltid 2x15 minuter.  
Antal spelare per match Maximalt 16 st.  
Bollar U12 samt F13 spelar med storlek 0, P13 spelar med storlek 1. 

Kostnad för urdragning och walkover (WO) 
Om en förening drar ur ett anmält lag ur Östbollen belastas föreningen med en administrativ avgift 
som motsvarar en anmälningsavgift. Lag som uteblir från en match belastas med en WO-avgift och 
uteslut från fortsatt deltagande i tävlingen. Också denna avgift motsvarar en anmälningsavgift. 
Föreningen har fem dagar på sig efter avslutad omgång att inkomma med en skrivelse för att 
eventuellt få fortsätta sitt deltagande i tävlingen trots walkover. Avgift för walkover kvarstår även om 
laget får fortsätta sitt deltagande. 

Kostnader urdragning och walkover 
U13: 1400 kronor  
U12: 1400 kronor  

Representation  
En spelare får endast spela i ett lag i respektive åldersklass i Östbollen. Om en förening har fler än ett 
lag anmält till turneringen och en spelare representerar föreningens ena lag i omgång 1 får denne 
således inte representera något av de andra i kommande omgång. Regeln om fri representation som 
finns i seriespelet tillämpas således inte i Östbollen. Den generella dispensen för ett år för gamla 
spelare som finns i seriespelet gäller även i Östbollen. Det är spelarens representation i seriespelet 
som styr tillämpningen av dispensen. 

Tävlingsform 
Tävlingen spelas i sammandrag med 3-5 lag i varje grupp under en dag, antingen lördag eller söndag. 
Dessa grupper är utsprida över distriktet. Alla lag spelar omgång 1, omgång 2, omgång 3 och omgång 
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4. Mellan varje spelomgång skapas nya grupper som baseras på hur väl lagen lyckades i 
omgången/omgångarna innan.  

Övriga regler  
I Östbollen gäller samma regler som i seriespelet för åldersklassen U12 och U13 
(se Tävlingsbestämmelser för barn och ungdom). Serieutfall beräknas i första hand efter antal poäng, i 
andra hand efter målskillnad, i tredje hand efter antal gjorda mål och i fjärde hand efter inbördes 
möten. Skulle det inbördes mötet ha slutat oavgjort avgörs den inbördes placeringen med lottens 
hjälp. 

Arrangörer 
Arrangörer till Östbollen utses av Handbollförbundet Öst. En förening kan inte delta om den inte är 
beredd att arrangera.  

Funktionärer & matchprotokoll  
Arrangerande förening tillsätter funktionärer. I en del av målsättningen att utöka verksamheten digitalt, 
använder vid EMP i Östbollens samtliga matcher. 

Domare  
I Östbollen U12 tillsätter arrangerande förening utbildade (legitimerade) steg 2 domare (tidigare 
föreningsdomare) i omgång 1, 2 och 3.  Arrangerande förening står för domarkostnaderna i omgång 1, 
2 och 3. I samband med omgång 4 planeras ett domarprojekt där Handbollförbundet Öst tillsätter steg 
2 domare i samråd med distriktets föreningar. En del av anmälningsavgiften används till 
domarkostnaderna i omgång 4. 

I Östbollen U13 tillsätter HF Öst steg 3 domare i samtliga omgångar. Arrangerande förening står för 
domarkostnaderna i omgång 1, 2 och 3. I samband med omgång 4 planeras ett domarprojekt där 
Handbollförbundet Öst tillsätter steg 3 domare. En del av anmälningsavgiften används till 
domarkostnaderna i omgång 4. 

Omgång 4 
I omgång 4 är ambitionen att samla flera grupper i samma hall. Varje grupp kommer fortfarande att 
spela antingen lördag eller söndag, någon ytterligare match kan tillkomma i mån av spelprogram och 
halltid. 
Handbollförbundet Öst får under omgång 4 hjälp att arrangera av minst 2 föreningar i respektive 
åldersklass. Arrangerande förening hjälper till med bla bemanna sekretariat och matchvärdar. 

Dessutom planeras ett domarprojekt, vilket innebär att Handbollförbundet Öst tillsätter steg 2 domare 
(U12) samt steg 3 domare (U13). Information om projektet tilldelas Domaransvarig i respektive 
förening när datumet närmar sig.  

 


