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§ 1:1 Tävlingsår och licensår 
Tävlingsår omfattar tiden 1 juli - 30 juni. 
Licensår omfattar tiden 1 oktober - 30 september. Licensen gäller till utgången av licensåret, även 
om spelaren byter förening, (se även § 8:2). 
 
§ 1:2 Tävlingsmatch  
Som tävlingsmatch räknas match i seriespel, samt övriga matcher som ingår i tävling arrangerad 
eller sanktionerad av SHF eller SDF. Tävlingsmatch är också match som ingår i tävling arrangerad 
eller sanktionerad av IHF, EHF eller något av dess medlemsländer (se även §§ 8:6 och 8:9). 
För att få delta i tävlingsmatch måste spelare vara registrerad för föreningen och ha speltillstånd. 
Registrering av ny spelare som inte tidigare har tillhört en annan förening görs genom 
medlemsregistrering i IdrottOnline. För spelare som har tillhört annan förening krävs att spelaren 
registreras med en övergång (se kapitel 8, se även samarbetsavtal enligt kapitel 9 och 
samverkansavtal i TBBU). 
  
§ 1:3 Matchtillstånd och speltillstånd 
Alla matcher spelas enligt gällande spelregler. 
I tävlingar får endast delta föreningar som är anslutna till organisationer inom SHF eller annat till 
IHF anslutet förbund. Förening får endast efter tillstånd (sanktion) anordna tävling. Beträffande 
ungdomstävling, se § 2:6. För seniortävling ska sanktion sökas om antalet lag överstiger fyra. Vid 
överträdelse kan deltagande förening bestraffas enligt § 1:14. 
Förening får inte, utan SHF:s sanktion, medverka i tävlingar som är arrangerade av enskild 
alternativt juridisk person. Vid överträdelse kan deltagande förening bestraffas enligt § 1:14. 
Speltillstånd krävs för att spelare ska få delta i match. Speltillstånd utfärdas automatiskt för spelare 
som är registrerad för svensk förening. Om spelare byter förening i enlighet med kapitel 8 i dessa 
bestämmelser flyttas speltillståndet automatiskt. Speltillstånd i samarbetsförening regleras i kapitel 9.   
Det är det juridiska könet som styr speltillstånd i seniorlag. Damer får inte spela med herrar och 
herrar får inte spela med damer om inte det vid inbjudan till tävling har angetts att så är möjligt.  
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För spelare som har haft speltillstånd för spel med damer alternativt herrar och därefter har bytt 
juridiskt kön krävs att en skriftlig anmälan om nytt speltillstånd lämnas in till SHF som därefter kan 
utfärdas ett nytt tillstånd.  
Spelare som genomgår utredning och behandling för könskorrigering kan medges dispens för spel i 
ny könskategori i väntan på slutgiltig ändring av juridiskt kön. Det är TK som utreder och beslutar 
om sådan dispens. 
Vad som gäller för flickors spel med pojkar och pojkars spel med flickor regleras i 
Tävlingsbestämmelser för barn och ungdom (TBBU). 
Representationsmatch mellan SDF:n, klubbtävling och klubbturnering får inte sammanfalla med 
gällande spelarrangemang eller annat SHF-arrangemang. 
 
§ 1:4 Förenings omkostnader och spelares egen risk 
Förening som deltar i tävlingar, arrangerade eller sanktionerade av SHF/SDF, svarar för sina 
omkostnader och deltar på egen risk, (se även §§ 1:7, 1:8 och 5:4). 
Utöver vad som gäller enligt licensförsäkringen deltar spelaren på egen risk vid träning och tävling. 
 
§ 1:5 Spelplaner 
Spelplanens mått ska vara 40 x 20 meter (om ej annat anges) samt härutöver erforderlig skyddszon. 
Föreningar med andra planförhållanden ska för seriespel söka tillstånd för spel i arenan.  
I förbundsserierna söks tillstånd hos SHF. Den för ändamålet framtagna blanketten ska skickas till 
SHF senast den 15 april. Besked ska sedan erhållas inom en månad. Om tillstånd söks efter angivet 
datum, ska synnerliga skäl föreligga för att tillstånd ska kunna erhållas. 
I distriktsserierna söks tillstånd hos respektive serieadministrerande förbund såvida ej andra 
planmått särskilt föreskrivs i dessa. 
SHF:s Arenabestämmelser för handboll i Sverige (se tävlingshandboken) anger arenakrav för olika 
serienivåer. Föreningar som inte uppfyller gällande arenakrav ska söka tillstånd för spel i sin arena. 
 
§ 1:6 Dräktfärger 
Ned till och med division 1 ska alla lag ha ett mörkt och ett ljust matchställ (gäller tröja). Bortalaget 
är alltid ansvariga att rätt tröjor medförs till match. Om bortalaget genomför match med fel tröjfärg 
ska detta rapporteras av domare/eventuell delegat och kan medföra ett vite om 5 000 kronor. 
Val av tröjfärg: 

a) Hemmalagets speltröja    
b) Bortalagets tröjfärg   
c) Hemmalagets målvaktströja   
d) Bortalagets målvaktströja   
e) Domarna väljer lämplig tröjfärg. 

Extra målvaktströja ska uppvisas innan match och godkännas av domarna/eventuell delegat. 
Målvakter i ett lag ska ha samma färg på sina tröjor. Extra målvaktströja till utespelare ska vara i 
exakt samma färg som ordinarie målvaktströja, hål för att siffran görs synlig måste täckas med ex. 
ett finmaskigt nät – uppklippta hål är inte tillåtet. Spel med väst är inte tillåtet. U16 och yngre har 
dispens från bestämmelsen om extra målvaktströjas utformning. 
Ledarnas färg på tröja/jacka ska skilja sig från motståndarlagets utespelare.  
Om långärmad tröja nyttjas under matchtröjan ska det vara samma färg på båda tröjorna. 
Vid lika tröjfärg ska det lag som står som bortalag byta till annan färg. 
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§ 1:7 Avbruten, fördröjd eller uppskjuten match 
Om match måste avbrytas på grund av publikens uppträdande och tillsägelser inte leder till resultat, 
ska hallen utrymmas genom arrangörens försorg. Därefter fortsätter matchen utan publik. 
Om match inte kan starta på utsatt klockslag eller avbryts på grund av strömavbrott, halt golv eller 
annan liknande orsak, ska domarna vänta högst 30 minuter. Kan då inte besked ges när spelet kan 
börja eller återupptas, bryts matchen definitivt om inte båda lagen och domarna är överens om 
annat. Administrerande instans avgör hur matchen ska genomföras/spelas om eller resultatet vid 
avbrottet ska gälla. 
Om match av omständighet som förening absolut inte kunnat förutse inte kan spelas, är matchen 
uppskjuten och ny tidpunkt för matchen fastställs av administrerande instans. Sådant skäl är t ex ej 
användbar spelplan och stopp för allmänna kommunikationer. Såväl kostnadsutredning som annan 
utredning i samband med denna paragraf sker av administrerande instans. 
 
§ 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. 
 
§ 1:9 Uteslutning 
Vid beslut om uteslutning under första halvan av en dubbelserie ska alla resultat för det berörda 
laget räknas bort och ny tabell räknas fram. 
Vid beslut om uteslutning under andra halvan av en dubbelserie eller i poolserie beslutar 
administrerande instans i sådan fråga. (se även § 5:4) 
 
§ 1:10 Arrangerande- och gästande förenings skyldigheter 
För arrangerande och gästande förening gäller: 
att av administrerande förbund fastställt spelprogram, gäller som inbjudan för gästande lag. 
att domarlista / uttagning gäller som kallelse till match för domare och funktionärer.  
Det åligger arrangerande förening: 
att arrangera match i idrottshall som är godkänd enligt SHF:s Arenabestämmelser för handboll i 

Sverige (se tävlingshandboken), alternativt är godkänd enligt tävlingsbestämmelser för aktuell 
tävling om särskilda arenakrav finns där.  

att då match godkänts för ändring, ska arrangerande förening (hemmalaget) inbjuda gästande lag, 
domare och funktionärer senast 10 dagar före match.   
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att tillhandahålla matchbiljetter till gästande lag, vilka senast tio (10) dagar innan match ges 
möjlighet att köpa minst 10 procent utifrån hallens publikkapacitet. Regeln om tio (10) dagar 
gäller ej vid kval- och slutspelsmatcher. Då ges i stället gästande förening möjlighet till 
detsamma fram till (två) 2 dagar innan match. 
Gästande lag förbinder sig att köpa de begärda biljetterna. Arrangerande förening har rätt att 
neka retur av begärda biljetter.  

att genomföra matchen under sportsliga förhållanden, 
att ansvara för att reglementsenliga bollar och matchprotokoll lämnas till domarna i god tid före 

matchen, (se även § 6:4). 
att    senast 60 minuter efter avslutad match ha rapporterat slutresultatet till SHF:s 

resultatrapporteringssystem (gäller matcher som inte använder EMP-systemet)          
att    sända in originalprotokollet och arbetsprotokollet till administrerande förbund. 
Det åligger gästande förening: 
att resa från hemorten så att man under normala förhållanden kommer i god tid till spelplatsen. 

Om ett lag inte hinner till spelplatsen i god tid, föreligger skyldighet att omedelbart underrätta 
arrangören angående förseningen och meddela beräknad ankomsttid. 

 
§ 1:11 Förenings inplacering i serie 
Nybildad förening, förening som under föregående tävlingsår inte deltagit med representationslag i 
seriespel, alternativt inte fullföljt seriespel, ska inplaceras i distriktets lägsta serie.  
Undantag från denna regel kan göras för ny förening som bildats genom sammanslagning av två 
eller flera föreningar, eller genom delning, eller genom annan organisationsförändring. Den nya 
föreningen kan, efter prövning av SHF, få överta serieplats från en av de föreningar som fanns före 
sammanslagningen, delningen eller organisationsförändring. 
Förening som bildas av sektion i flersektionsförening får behålla den plats i seriesystemet som 
tidigare flersektionsförening hade.  
För att kunna beaktas vid serieindelningen för det nya spelåret måste ansökan om undantag från  
§ 1:11 ha kommit SHF tillhanda senast den 1 april. 
 
§ 1:12 Elitlicens 
För spel i SHE och Handbollsligan, krävs att föreningen uppfyller kraven enligt fastställt 
reglemente för Elitlicens. Beslut om licens fattas av SHF utsedd liganämnd. 
Även föreningarna i dam- respektive herrallsvenskan omfattas reglementet för Elitlicens. För att en 
förening ska tillåtas att avancera till den högsta serienivån krävs att den uppfyller kraven enligt 
reglementet för Elitlicens. 
Lag från dam- respektive herrallsvenskan som kvalificerar sig till SHE eller Handbollsligan genom 
direktuppflyttning eller uppflyttning genom kvalspel måste uppfylla de krav som finns vad gäller SHF:s 
Arenabestämmelser för handboll i Sverige (se tävlingshandboken). Vid kvalspel gäller de regler och 
bestämmelser som tillämpas för den serienivå som lagen kvalar till (se § 2:3). En förening som kan 
redovisa att den kommer att ha tillgång till en godkänd arena vid eventuellt avancemang ges dock 
tillstånd att genomföra kvalspel i sin gamla arena även om den inte uppfyller kraven för den högre nivån.  
 
§ 1:13 Regelefterlevnad 
Det är förenings, ledares, spelares och funktionärs skyldighet att förvissa sig om innehållet i SHF:s 
vid var tid gällande tävlingsbestämmelser och övriga tävlingsregler. 
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Förening, ledare, spelare, domare och funktionär har genom sin medverkan i tävling samtyckt till att 
vederbörande förenings- respektive personuppgifter registreras i arrangörens dataregister, samt att 
arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett medieform, offentliggör uppgifterna. Det åligger 
varje förening att inhämta spelares och andra medlemmars godkännande i angivet hänseende. 
 
§ 1:14 Bestraffningar 
För förseelse enligt SHF:s tävlingsbestämmelser får utdömas straffavgift om högst 25 000 SEK. 
Förseelser enligt dessa bestämmelser kan även bli föremål för bestraffning enligt 14 kap. RF:s stadgar. 
 
§ 1:15 Idrotts AB 
Idrottslig verksamhet får bedrivas av aktiebolag. Rättigheten att delta i SHF:s tävlingsverksamhet  
får dock upplåtas till ett aktiebolag som till huvudsaklig del har till ändamål att bedriva idrottslig 
verksamhet och därtill naturligt anknytande verksamhet, endast om upplåtande förening har 
röstmajoritet på bolagsstämma i bolaget (Idrotts AB) samt under de förutsättningar som föreskrivs 
enligt SHF:s § 8. 
Vad som sägs om förening eller lag i dessa tävlingsbestämmelser äger motsvarande tillämpning på 
Idrotts AB.  
Rättigheten att delta i tävlingsverksamhet återgår med automatik till föreningen om Idrotts AB:et 
försätts i konkurs eller träder i likvidation, och motsvarande bestämmelser som när förening satts i 
konkurs ska gälla. Se även § 5:6. 
Om Idrotts AB försatts i konkurs eller likviderats inom tolv månader efter det att rättigheten att delta 
i SHF:s tävlingsverksamhet återgått till den upplåtande föreningen, ska föreningen, enligt SHF:s 
tävlingsbestämmelser, degraderas i tävlingshänseende. Se även § 5:6. 


