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Handbollförbund Öst 
Tävlingsföreskrifter  

för Seniorer 
 
 

BENÄMNINGAR 

Svenska Handbollförbundet (SHF)  
Handbollförbundet Öst (HF Öst)  
Handbollförbundet Öst Tävlingskommitté (TK) 
Handbollförbundet Öst Domar och Funktionärskommitté (DFK) 
Handbollförbundet Öst Utbildningskommitté (UTBK) 
Handbollförbundet Öst Förenings och rekryteringskommitté (FORK) 
Handbollförbundet Öst Rättskommitté (RK)  
Tidtagare/sekreterare - Funktionär 
Tävlingsbestämmelser Barn och Ungdom (TBBU) 

Handbollförbundet Öst följer SHF:s reglemente ”Tävlingsbestämmelser för barn och 
ungdomar”. Nedan följer tillägg och/eller undantag från dessa bestämmelser som HF Öst 
genom TK fastställt. TK äger rätt att utfärda kompletterande föreskrifter och anvisningar. 

 

SERIEANSVAR OCH ADMINISTRATION 
Serieansvar och administration (SHF TB §2:1) 
De nationella serierna indelas i förbundsserier, regionala serier och distriktsserier till vilka lag alltid ska 
anmälas i föreningens officiellt registrerade namn.  
Förbundsserier administreras av SHF, vilka är SHE, Handbollsligan, Dam- och Herrallsvenskan, samt 
division 1 damer och herrar.  

Distriktsserier administreras av SDF. Dessa är division 2 och nedåt. 
SHF:s tävlingsbestämmelser gäller i alla seniorserier. SDF kan besluta om lokala tillämpningar av 
SHF:s tävlingsbestämmelser i Distriktsserier.  

Distriktsserierna består av övriga serier, och är underställda och administreras av SDF.  
Seriespel för barn och ungdomar administreras av SDF:en och regleras delvis i Tävlingsbestämmelser 
för barn och ungdom (TBBU). 
HF Öst (Distriktsserier; Division 2, 3, 4 och Trim)  
Serieindelning, seriesammansättning och spelordning fastställs av HF Öst TK. Lag i samma serie 
möter varandra en, två eller flera gånger enligt TK:s bestämmande. 

 
DEFINITION OCH ÅLDERESBESTÄMMELSER 
SHF TB §8:1 Definitioner och åldersbestämmelser  
Seniorspelare   är alla spelare som fyller 19 år det kalenderår som tävlingen börjar. 

Barn- & ungdom  är alla spelare som fyller högst 18 år det kalenderår som tävlingen 
börjar.  

Trimspelare  är den spelare som fyller lägst 35 år det kalenderår som tävlingen 
startar. Spelaren har möjlighet att representera en förening på seniornivå 
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och en annan i Trim, detta utan att en övergångsanmälan måste göras. 
Ska däremot spelaren representera mer än en förening i trimspel så 
måste det göras en övergångsanmälan. 

HF Öst (Distriktsserier; Division 2, 3, 4 och Trim) 
I trimserier har spelare som under det kalenderår där aktuell trimserie startat fyllt 35 år eller äldre rätt 
att deltaga. Det är också tillåtet i HF Öst trimserie att ha med tre spelare som är yngre än 35 år. 
Spelarna måste vara behöriga att delta i seniorspel. 

 

ANMÄLNINGSAVGIFTER 

 

MATCHTID OCH TIMEOUT 
Nedan följer en genomgång av vilka matchtider som gäller i de olika tävlingarna. Det åligger lagen och 
domarna att inställa sig till match i god tid så att avkast kan ske på fastställt klockslag.  

Inför säsongen 2022-2023 genomförde HF Öst en undersökning bland deltagande lag i trimserierna, 
där en av frågorna gällande matchtiden. Utifrån den undersökningen har matchtiden i Trimserierna 
ändrats till 2x25 minuter och timeouter har införts. 
Herrar 
HBL – Division 4 2x30 min (tre lagtimeouter/lag) 
Trimserier   2x25 min (två lagtimeouter/lag) 

Pre & After Season 2x25 min (tre lagtimeouter/lag) 
 
Damer 
SHE – Division 4 2x30 min(tre lagtimeouter/lag) 
Trimserier   2x25 min (två lagtimeouter/lag) 

Pre & After Season 2x25 min (tre lagtimeouter/lag) 

 

MATCHPROTOKOLL 
Följande seniorserier administreras av HF Öst använder EMP; H2, H3, H4, D2, D3 och D4, samt 
Trimserierna. 

Inför och under säsong: 
Varje förening har ansvar att; till respektive anmält lag, koppla spelare 
i tävlingsadministrationsprogrammet (TA) för att smidigt och tidseffektivt under säsong kunna använda 
EMP till våra tävlingsmatcher. Det går under säsongen att uppdatera TA om spelare tillkommer eller 
ändrar tröjnummer osv.  

Anmälningsavgifter 
Herr 2 9000kr/lag  Dam 2 7000kr/lag 
Herr 3 5000kr/lag   Dam 3 5000kr/lag 
Herr 4 4000kr/lag   Dam 4 4000kr/lag 
Herr Trim 3500kr/lag   Dam trim 3500kr/lag 
 
 
 
 

https://ta.svenskhandboll.se/
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Inför match: 
Ledare för respektive lag lämnar spelarlista vid det tekniska mötet där sådant genomförs, annars 
lämnas listorna till sekretariatet senast 30 minuter innan matchstart. De spelare (max 16) som skall 
delta i matchen skall vara markerade samt max fyra (4) ledare. Vid matcher med EMP-protokoll 
granskar ledare laguppställningen före match. Protokollet ska godkännas efter att matchen är spelad 
och protokollet har färdigställts av funktionärerna. 

Förförande i samband med match: 
1. Spelarlistan lämnas vid tekniska mötet, eller senast 30 min innan matchstart (i alla 

förbundsserier HBL, SHE, HA, DA, H1, D1 ska de lämnas vid det tekniska mötet). 

2. Innan matchen startar ser sekretariatet till att en av de inskrivna ledarna stämmer av mot EMP 
att inlagda spelare är korrekta. (Alla inskrivna ledare kan alltså göra detta). 

3. Efter matchen ska någon av de inskrivna ledarna söka upp sekretariatet och kolla av 
matchprotokollet så att rätt spelare står angivna för att ha deltagit på planen i matchen. Detta 
för att kunna följa de representationsbestämmelser som finns för spel i Samarbetsföreningar, 
B-lag osv. Om ledare inte söker upp sekretariatet efter match, anses protokollet vara godkänt. 

Matchprotokoll enligt fastställt formulär upptagande spelares tröjnummer, för- och efternamn samt 
födelsedatum (år-mån-dag). Lagansvarig ledare är genom sin underskrift/godkännande av protokollet 
ansvarig för uppgifternas riktighet.  
När ny spelare anländer till match skall den genom lagansvarige kompletteras och anmälan ske till 
funktionär. För att ett lag skall få starta i en match, måste minst fem spelare vara på plats och 
antecknade i matchprotokollet.

 

REPRESENTATION 
Antal spelare vid matchstart 
För att domaren skall blåsa till match måste minst fem spelare (på miniplan minst fyra) vara på plats 
och antecknade i matchprotokollet. 
Spelardispenser 
Dispenser inom seniorserierna ansöks via Svenska Handbollförbundets hemsida och hanteras av 
beroende på ansökan antingen av SDFens tjänstemän för tävling eller HF Öst Tävlingskommitté.   
Föreningsansvar 
Förening är ansvarig för sina ledare och spelares uppförande i samband med match. 

 
MATCHFLYTT 
SHF TB §2:9 Begäran om matchflytt  
Spelares landslagsuppdrag frilägger föreningen för tävlingsmatch. Spelares deltagande i 
Europacupspel frilägger förening och, om nödvändigt, samarbetsförening från tävlingsmatch. 
Spelares deltagande i Ungdoms-SM samt SHF:s distriktsturneringar som spelare frilägger deltagande 
föreningars lag i SDF:s tävlingsspel i respektive åldersklass. Spelares deltagande i USM för U18 
frilägger förenings- och samarbetsförenings seniormatch.  
I USM-spelet för U18 äger förening rätt att nyttja eventuell reservdag vid matchläggning för 
seniorlaget. Detta gäller även när seniorlag deltar i kvalspel eller SM-slutspel. Ansökan om matchflytt 
för seniorlaget ska göras senast dagen efter avancemang till kommande USM-Steg för U18-laget. 
Berörd förening tar kontakt med aktuell motståndare och kommer överens om ny speldag samt skickar 
in ansökan om matchflyttningen till SHF.  

En spelares deltagande vid högskoleprov frilägger förenings match.  
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Huvudtränares deltagande i Mastercoachutbildning (eller inom det europeiska handbollförbundets 
medlemsländers motsvarande utbildning) frilägger förenings match. Annan tävlingsmatch kan av 
administrerande förbund godkännas som skäl för matchflyttning.  
Om tävlingsmatch av giltigt skäl måste flyttas fastställer administrerande förbund nytt matchdatum 
efter kontakt med berörda föreningar, (se även §§ 1:10 och 8:13).  

Begäran om annan matchflyttning ska vara administrerande instans tillhanda senast 14 dagar före 
matchdatum. Ett eventuellt godkännande förutsätter att matchen blir spelad innan något utav lagen 
har sin nästa match.  

Särskilda regler gäller för barn- och ungdomshandbollen och regleras i TBBU.  
HF Öst (Distriktsserier; Division 2, 3, 4 och Trim)  
Behöver förening/lag flytta match för deltagande i kommande USM steg, ska ansökan göras senast 14 
dagar efter det senaste steget man spelade för att vara kostnadsfri. Ansöks matchändring senare än 
det blir den avgiftsbelagd enligt HF Östs avgifter för matchflytt senare än 14 kalenderdagar.

 

WALKOVER (WO) OCH INSTÄLLD MATCH 
SHF TB § 1:8 Uteblivande från match. Resultat vid walkover.  
Lag, som utan giltigt skäl inte ställer upp till match eller som inte fullföljer match, har förlorat matchen 
på walkover (WO) och ska uteslutas från fortsatt deltagande. Förening ska till administrerande förbund 
betala ett belopp som motsvarar de kostnader föreningen skulle ha för att genomföra matchen(erna) 
samt av SHF för tävlingen fastställd administrationsavgift.  
Förening ska också ersätta motståndarföreningen(arna) för de ekonomiska förluster den (de) haft 
genom den uteblivna matchen(erna).  
Vid match vunnen genom fastställd WO räknas resultatet 10–0. SDF har rätt att för det egna distriktets 
tävlingar fastställa särskilda regler för WO-matcher.  

Lag som ”vinner” match på WO ska inte räkna den aktuella matchen som bindande vad gäller 
spelares representation.  

Spelares rätt att delta i B-lagsmatch eller i samarbetsförening i lägre division ska styras av den senast 
spelade matchen innan WO-matchen 
Mer information gällande WO finns att läsa i Tävlingshandboken. 

SHF TH §2:7 Walkover/Utdragning av lag  
Förening som utan giltigt skäl lämnar walkover ska uteslutas från fortsatt deltagande. Föreningen ska 
till administrerande förbund betala ett belopp som motsvarar de kostnader föreningen skulle ha haft för 
att genomföra matchen(-na) samt av SHF för tävlingen fastställd garantiavgift. Föreningen ska också 
ersätta motståndaren för de förluster den haft. Om lag drar sig ur poolspelsserie efter fastställande så 
skrivs aktuellt lagsmatcher till 0–10 i poolspelet.  
Vid urdragning ska förening betala fastställd garantiavgift.  

AVGIFT VID MATCHFLYTT 

Ansökan senast 14 kalenderdagar före utsatt matchdag  0 kr/match 
Ansökan senare än 14 kalenderdagar före utsatt matchdag  2000 kr/match 
Ansökan närmare än 5 kalenderdagar faktureras även domarkostnaderna Matcharvode 
Flytt utan tillstånd    5000kr/match 
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Garantiavgift walkover: 
Till administrerande förbund: en grantiavgift som motsvarar en anmälningsavgift till serien samt 
resekostnaden (200 kronor per mil enligt Google Maps kortaste resväg)  

Till den andra föreningen: eventuell domarersättning samt hallhyra, annons, affischer (verifierat med 
kvitton)  

Garantiavgift urdragning  
Före fastställd serielottning gäller att startavgiften är förverkad.  
Efter fastställd serielottning gäller att startavgiften är förverkad samt att föreningen till administrerande 
förbund betalar en ny avgift motsvarande startavgiften. 

 

HF Öst Walkover (Distriktsserier; Division 2, 3, 4 och Trim)  
Lag som inte infunnit sig till kallad match enligt spelordning eller kallelse utan godtagbara skäl förlorar 
matchen med 0-10 och ska uteslutas ur serien om inte godtagbara skäl föreligger. En skriftlig 
redogörelse ska vara HF Öst tillhanda inom tre dagar. Föreningen betalar dessutom alla utgifter som 
uppkommit i samband med den inställda matchen samt WO-avgiften. 
Lag som får spela kvar i serien trots en lämnad walkover och som för andra gången inte infinner sig till 
kallad match utesluts automatiskt ur tävlingen och betalar dessutom avgifter enligt ovan. Föreningen 
kan dock med angivande av godtagbara skäl senast tredje dagen efter att matchen skulle ha spelats 
skriftligen hos HF Öst begära att uteslutningen hävs. Föreningen skall vidare betala 
återinträdesavgiften (ny startavgift). 
Gotland: Resekostnad Gotland beräknas på 12 spelare och två ledare. (Färjeresa och övernattning). 

HF Öst Inställd match (Distriktsserier; Division 2, 3, 4 och Trim) 
Förening är skyldig att underrätta tävlingsansvarig samt Domaransvarig på HF Öst, 
motståndarlag, funktionärer och domare om match måste ställas in. Att e-posta räcker i normala fall 
inte, men om ansvarig tjänsteman inte kan nås ska ett gemensamt meddelande till berörda parter 
(förbundet, motståndarlaget, funktionärer och domare) skickas via e-post.  

Observera att lag som ställer in match alltid riskerar att dömas som förlorare på walkover (WO), samt 
att detta kan medföra uteslutning ur serien. Förening vars lag av något skäl inte spelat match enligt 
utsänd matchkallelse måste kontakta HF Öst snarast, dock senast på tredje dagen efter ursprungligt 
matchdatum skriftligt förklara varför matchen ej har genomförts. 

AVGIFT VID WALKOVER (WO) 

Herr 2 9000kr/lag 
Herr 3 5000kr/lag 
Herr 4 4000kr/lag 
Herr Trim 3500kr/lag 

Dam 2 7000kr/lag 
Dam 3 5000kr/lag 
Dam 4 4000kr/lag 
Dam trim 3500kr/lag 

AVGIFT VID URDRAGNING 

Herr 2 9000kr/lag 
Herr 3 5000kr/lag 
Herr 4 4000kr/lag 
Herr Trim 3500kr/lag 

Dam 2 7000kr/lag 
Dam 3 5000kr/lag 
Dam 4 4000kr/lag 
Dam trim 3500kr/lag 

 


