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KAPITEL 4: MÄSTERSKAPSTÄVLINGAR                  Reviderat 2022-05-24 
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§ 4:1 Svenska Mästerskap (SM) 
Inbjudan till SM ska införas i SHF:s officiella kungörelseorgan (SHF:s Hemsida). SM-tävlingar 
anordnas enligt bestämmelser som utfärdas av SHF och gäller RF:s mästerskapstecken. 
SM för seniorer utgörs av SM-slutspelet.  
Som SM-tävling räknas även ungdoms-SM för U18 (USM U18), beach-SM, utomhus-SM, 
rullstols-SM och SM i gående handboll. Ungdoms-SM för U14 och U16 har inte officiell  
SM-status och RF-tecken delas inte ut. 
Spelare får i SM för seniorer endast representera en förening per tävlingsår. Representation i SM för 
seniorer kan ske genom samarbetsavtal (se kapitel 9). 
Spelare får i USM endast representera en förening per tävlingsår. Representation i USM U14 och 
USM U16 kan ske genom samverkansavtal (se TBBU). Representation i USM U18 kan ske genom 
samarbetsavtal (se kapitel 9). 
Spelare kan i beach-SM representera annan förening än i senior-SM, USM U18 och utomhus-SM. 
Spelare kan i utomhus-SM representera annan förening än i senior-SM, USM U18 och beach-SM. 
Lag som deltager i pågående SM-slutspel, kvalspel, eller USM:s finalspel kan ej använda spelare 
som gjort övergång till aktuell förening från den 1 maj innevarande kalenderår. (se § 8:4) 
 
§ 4:2 Svenska cupen 
Inbjudan till svenska cupen ska införas i SHF:s officiella kungörelseorgan (SHF:s Hemsida). 
Svenska cupen anordnas enligt bestämmelser som utfärdas av SHF. Spelare får i svenska cupen 
endast representera en förening per tävlingsår, dock med följande undantag:  

• Spelare får endast representera en förening i svenska cupens distriktskvalificering 1 och 2. 
• Spelare får endast representera en förening i svenska cupens distriktskvalificering 3, 

gruppspel och slutspel. 
Representation i svenska cupen kan ske genom samarbetsavtal (se kapitel 9) men en spelare kan 
endast representera en förening i svenska cupen. 
 
§ 4:3 Distriktsmästerskap (DM)                                     
Inom varje SDF kan årligen distriktsmästerskap för seniorer och U18 gällande RF:s mästerskaps-
tecken anordnas. Tävlingen arrangeras och kontrolleras av SDF. 
DM är öppet för alla distriktets föreningar som är anslutna till SHF. Spelare får i DM endast 
representera en förening per spelår och kan i DM-tävling ej gå från eller till samarbetsförening. 
 
§ 4:4 Utländsk medborgare i SM och DM 
Utländsk medborgares deltagande i SM, svenska cupen och DM regleras i kapitel 8 (se § 8:9). 


