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SVENSKA HANDBOLLFÖRBUNDETS TÄVLINGSBESTÄMMELSER från 1 juli 2022 
 

Fastställda av FS 24 maj 2022. Utöver tävlingsbestämmelserna finns en Tävlingshandbok 
(THB), Spelregler, samt Tävlingsbestämmelser för barn och ungdom (TBBU). THB beskriver 
hur tävlingarna ska genomföras. TBBU reglerar barn- och ungdomshandboll.  
 
 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kapitel Sidor 
 

  Allmänt 1 2–6 
  Nationella matcher 2 7–12 
  Internationella matcher 3 13 
  Mästerskapstävlingar 4 14 
  Ekonomi 5 15–16 
  Domare och funktionärer 6  17–19 
  Omvandlingstabell för barn- och ungdomshandboll -  19 
  Tävling-, Protest- och Bestraffningsärenden 7 20–23 
  Nationella representationsbestämmelser 8 24–32 
  Samarbetsavtal 9 33–37 
  Internationella övergångar 10  38 
 
  Bilagor 
  Utbildningsersättning 1 39–43 
  Elitlicens, Handbollsligan 2 44–48 
  Elitlicens, SHE 3 49–53 
  Elitlicens, redovisningsprinciper 4 54–55 
  Dopingregler – RF 5 56–64 
  
 
 

                    ANVÄNDA FÖRKORTNINGAR 
  

 DM  = Distriktsmästerskap 
 DFK  = SHF:s domar- och funktionärskommitté 
 DN  = SHF:s disciplinnämnd 
 DoN  = RF:s dopingnämnd/Antidoping Sverige  
 EHF  = Europeiska Handbollförbundet  
 FS  = SHF:s förbundsstyrelse  
 IHF  = Internationella Handbollförbundet  
 PU  = SHF:s protestutskott 
 RF  = Riksidrottsförbundet  
 RIN  = Riksidrottsnämnden  
 SDF  = Specialdistriktsförbund  
 SHF  = Svenska Handbollförbundet 
 SM  = Svenska Mästerskap   
 TBBU  = Tävlingsbestämmelser för barn och ungdom 
 TK  = SHF:s tävlingskommitté 
 USM  = Ungdoms-SM 
 W.O.  = Walkover  
                                                                

 
Genom förevarande bestämmelser upphävs alla tidigare tävlingsbestämmelser samt annan av 
Svenska Handbollförbundet (SHF) i cirkulär och skrivelse utgiven information om dessa. 
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  KAPITEL 1: ALLMÄNT                                        Reviderat 2022-05-24 
 

  Innehåll §§  
  Tävlingsår och licensår 1:1  
  Tävlingsmatch  1:2  
  Matchtillstånd och speltillstånd 1:3  
  Förenings omkostnader och spelares egen risk 1:4  
  Spelplaner 1:5  
  Dräktfärger 1:6  
  Avbruten, fördröjd eller inställd match 1:7  
  Uteblivande från match. Resultat vid walkover 1:8 
  Uteslutning 1:9  
  Arrangerande och gästande förenings skyldigheter 1:10  
  Förenings inplacering i serie 1:11  
  Elitlicens 1:12 
  Regelefterlevnad 1:13 
  Bestraffningar 1:14 
  Idrotts AB 1:15 
 

 
§ 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. 



 6 

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. 
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  KAPITEL 2: NATIONELLA MATCHER                           Reviderat 2022-05-24 
 

  Innehåll §§ 
  Serieansvar och administration 2:1 
  Lottning till SM-slutspel 2:2 
  Regler för upp- och nedflyttning 2:3 
  Vakanta platser 2:4 
  Reservlags inplacering i serie 2:5 
  Ungdomsturnering 2:6 
  Poängberäkning i serie, serieplacering 2:7 
  Inplanering av hemmamatch 2:8 
  Begäran om matchflyttning 2:9  
  Sista spelomgången 2:10 
  Deltagande av inte spelklar spelare/ledare 2:11 
  Vadhållning på egen match 2:12 
  Doping  2:13 
  Ekonomiska oegentligheter 2:14 
  Klister och vax 2:15 
  Bollstorlekar 2:16 
 

 
§ 2:1 Serieansvar och administration 
De nationella serierna indelas i förbundsserier 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 Tävlings-
bestämmelser för barn och ungdom (TBBU). 
 
§ 2:2 Lottning till SM-slutspel 
Vad som gäller för damer och herrars SM-slutspel fastställs av TK vid sommarmötet, dock senast 
den 15/8 och publiceras i Tävlingshandboken och på SHF:s webbplats. 
Om SM-final avgörs i en direkt avgörande match räknas alltid det i seriespelet högst placerade laget 
som hemmalag. 
 
§ 2:3 Regler för upp- och nedflyttning och kvalspel 
Upp- och nedflyttning ska ske enligt av FS fastställd ordning för förbundsserierna och enligt SDF:s 
beslut för distriktsserierna. Lag som avstår från, eller ej är berättigade till uppflyttning eller 
kvalificeringsspel ersätts av närmast följande berättigade lag.  
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Lag som har placerat sig på uppflyttningsplats ska senast första vardagen efter sista omgången 
meddela SHF/SDF om det vill avstå uppflyttning. Lag som i seriespelet uppnått kvalspelsplats ska 
senast första vardagen efter sista omgången meddela SHF/SDF om man vill avstå kvalspelsplatsen 
och eventuell följande uppflyttning. 
Avsteg från ovanstående medför att laget till seriespel följande tävlingsår får betala dubbel av 
SHF/SDF beslutad anmälningsavgift. 
Lag i Handbollsligan som placerar sig på kvalplats och av Liganämnden ej beviljats Elitlicens för 
kommande tävlingsår kan ej deltaga i kvalspelet till följande års Handbollsliga. 
Regler för samarbetsförening, se kapitel 9. 
Lag som önskar gå ner i serie placeras av SHF/SDF i lägre serie där utrymme finns om fram-
ställning gjorts före 1 maj. Om framställning görs efter att serieanmälan godkänts 1 maj, utgår även 
garantiavgift. 
Om lag utgår eller utesluts under första halvan av en dubbelserie räknas resultaten bort i lagets 
samtliga matcher. 
Om lag utgår eller utesluts under andra halvan av en dubbelserie beslutar TK hur resultat i lagets 
matcher ska hanteras (se även § 5:4). Om lag utgår eller utesluts i en poolserie ska lagets samtliga 
matcher registreras som förluster med 0–10. 
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.  
Alla ansökningar om tillfälliga undantag eller andra frågor som rör arenakrav i division 1 eller högre 
ska göras till SHF:s arenagrupp.  För division 2 och nedåt hänvisas till det administrerande 
distriktsförbundet. 
 
§ 2:4 Vakanta platser 
Kan inte lediga platser i förbundsserierna besättas på angivet sätt eller vakansplats uppstår, har SHF 
att besluta i sådan tävlingsfråga. Vakansplatser i förbundsserier, undantaget serier med poolspel, 
erbjuds fram till och med TK:s sommarmöte, dock senast den 15/8. 
Kan inte lediga platser i distriktsserie besättas på angivet sätt eller vakansplats uppstår har 
administrerande distrikt att besluta i sådan tävlingsfråga. I distriktsserier beslutar administrerande 
förbund vilket datum som ska markera sista dag då vakansplats ska fyllas. 
Därvid bör uppflyttningslag gå före nedflyttningslag. Uppflyttningsprincipen vid två eller flera 
underliggande serier framgår av Tävlingshandboken kapitel 3. 
I distriktsserierna beslutar administrerande SDF efter samma princip hur platserna ska besättas. 
 
§ 2:5 Reservlags inplacering i serie 
Reservlag får endast spela i seriespel upp till och med division 3. SDF kan även genomföra separata 
reservlagsserier. 
Reservlag får delta i division 2 om ingen annan tävlingsmöjlighet finns. 
Om a-lag spelar i distrikts lägsta serie så får a-lag och reservlag spela i samma serie. Det är endast 
a-lag som kan avancera i serieträdet. 
 
§ 2:6 Ungdomsturnering 
Förening får endast efter tillstånd (sanktion) anordna ungdomstävling. Ansökan görs genom 
formulär som finns på SHF:s webbplats. Begreppet turnering gäller för spel med fem lag eller fler.  
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Vid överträdelse debiteras dubbel sanktionsavgift. Arrangerande förening kan även bestraffas  
enligt § 1:14. 
Mer information om sanktionsförfarandet finns i Tävlingshandboken. 
Mer information om sanktionerade ungdomsturneringar finns i TBBU. 
För seniorturnering, se § 1:3. 
 
§ 2:7 Poängberäkning i serie, serieplacering 
Vid match i serie är poängberäkningen: 

• Segrande lag: 2 poäng 
• Oavgjord match: 1 poäng till vartdera laget 
• Förlorande lag: 0 poäng 

Serieplacering avgörs genom antal poäng. Vid lika poängtal avgörs placeringen genom målskillnad. 
Är målskillnaden lika placeras det lag främst som gjort flest mål. Har lagen lika många mål är 
lagens inbördes resultat avgörande. Är det inbördes resultatet oavgjort och serieplaceringen har 
avgörande betydelse för upp- eller nedflyttning spelas en direkt avgörande match på neutral plan för 
att skilja lagen åt. 
Information om resultatvisning och tabeller i barn- och ungdomshandboll finns i TBBU. 
 
§ 2:8 Inplanering av hemmamatch 
I seriespel ska hemmamatch förläggas på arena i anslutning till hemmaorten, om inte 
administrerande förbund godkänner annan matchort. 
I terminplanen angiven helgdags- eller lördag-/söndagsmatch ska förläggas aktuell helgdag eller 
lördag/söndag. 
I terminplanen inlagd helgomgång kan inte flyttas till vardag utan motståndarnas medgivande om 
avståndet mellan spelorterna överstiger 15 mil. I terminplanen angiven veckomatch ska förläggas 
under angiven vecka med minst en matchfri dag mellan lagens närliggande matcher. 
Annan matchdag kan godkännas av administrerande förbund. 
Särskilda regler gäller för barn- och ungdomshandbollen och regleras i TBBU. 
 
§ 2:9 Begäran om matchflyttning 
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. Begäran 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. Om ett USM-steg krockar med 
inplanerade perioder för SM-slutspel eller kvalspel så äger förening rätt att begära friläggning i 
anslutning till att seriespelet avslutas och motståndare i SM-slutspel/kvalspel blir klart. 
En spelares deltagande vid högskoleprov frilägger förenings match. 
Huvudtränares deltagande i Mastercoachutbildning (eller inom det europeiska handbollförbundets 
medlemsländers motsvarande utbildning) frilägger förenings match. 



 10 

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. 
 
§ 2:10 Sista spelomgången 
I förbundsserier ska sista spelomgången spelas med gemensam speltid. 
Administrerande förbund kan, om nödvändigt, bevilja avsteg från detta. Sådan match ska då spelas 
före den gemensamma speltiden.  
Lag som underlåter att följa ovanstående, kan förlora aktuell match med målresultatet 0–10 eller 
med uppnått resultat, om förlustsiffrorna är tio mål eller mer. 
 
§ 2:11 Deltagande av inte spelklar spelare/ledare 
Inte spelklar spelare/ledare är den som 

a)  på grund av representationsbestämmelserna inte får representera föreningen eller olika lag i 
föreningen 

b)  på grund av åldersskäl ej får delta i den tävling matchen gäller (se § 8:1) 
c)  på grund av ej godkänd/tillstyrkt övergångsanmälan (se § 7:2) 
d)  på grund av disciplinära skäl är avstängd viss tid 
e)  är ungdomsspelare som utan dispens deltagit i mer än 2 ungdomsklasser, (se § 8:12) 
f)  kommer från land utanför EU, EES och Schweiz och från berörda myndigheter inte fått 

erforderliga tillstånd för arbete och uppehåll i Sverige (se § 8:9). 
g)  i samma tävling erhållit två diskvalifikationer. Denna spelare/ledare är automatiskt avstängd 

nästföljande match i berörd tävling i SHF-spel eller SDF-spel. Efter seriespel följande 
slutspel eller kval räknas som del av samma tävling. 
Spelare/ledare som diskvalificerats två gånger och för detta avstängts en match, avstängs 
därefter en match för varje därpå kommande diskvalifikation i berörd tävling i SHF-spel 
eller SDF-spel. 
Spelare/ledare som i sista matchen i seriespelet innan slutspel, playoffspel, kvalspel och 
finalspel i ungdoms-SM har erhållit diskvalifikation som ska leda till avstängning är 
automatiskt avstängd första matchen i det kommande slutspelet, playoffspelet, kvalspelet 
eller finalspelet i ungdoms-SM.  
Spelare/ledare skall alltid stå över en match efter den andra diskvalifikationen, eller följande 
diskvalifikationer, även om det blir ”Anmälan till bestraffning” 
Föreningen/spelaren/ledaren är skyldiga att hålla reda på diskvalifikationerna. Det går 
således ej att överklaga ett eventuellt beslut i tävlingsärende till följd av att en spelare/ledare 
deltagit i en match trots att vederbörande skulle varit avstängd. 

Vid seriematch där en inte spelklar spelare deltagit erhåller laget som inte felat två poäng. Om matchen 
vunnits med tio mål eller mer räknas det uppnådda resultatet. I annat fall räknas resultatet 10–0.  
Vid match enligt utslagsmetoden där inte spelklar spelare deltagit utesluts den felande föreningen ur tävlingen. 
Vad ovan sagts om sanktion mot lag för deltagande av inte spelklar spelare ska även gälla lag som 
under match använt för många spelare. 
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Anmälan gällande brott mot bestämmelserna om röda kort och avstängningar behandlas av 
handläggande instans enligt kapitel 7. Ledare/spelare som deltagit trots avstängning enligt § 2:11 
och där handläggande instans har fastslagit detta blir automatiskt avstängning två matcher vid första 
tillfället, fyra vid efterföljande, och så vidare. 
Om ett lag döms för upprepade brott mot § 2:11 kan administrerande instans besluta om uteslutning 
av laget (se även § 5:4). 
 

§ 2:12 Vadhållning på match 
Idrottsutövare, förtroendevalda och övriga ledare, domare och övriga tävlingsfunktionärer eller 
andra som kan påverka resultatet av en match eller delmoment under en match, får inte själv eller 
genom ombud, varken inom eller utom riket, ingå vadhållning gällande utgången av matchen eller 
annat förhållande rörande matchen av vad slag det än må vara, till exempel men inte begränsat till 
olika tävlingsmoment under matchen enligt handbollens tävlingsregler.  
Sådan vadhållning får inte heller ske på en annan match inom samma serie eller tävling. Förbud mot 
vadhållning gäller även i alla matcher som tillhör efter serien eller tävlingen följande kvalspel, 
slutspel eller annat vidarespel. Förbud mot vadhållning gäller även matcher som spelas före ett 
seriespel eller en tävling, till exempel men inte begränsat till kvalmatch eller annan 
kvalificeringstävling. 
Det är även förbjudet att delta i eller på annat sätt medverka till sådan manipulation som angetts 
ovan oavsett om personen själv eller genom ombud ingått vadhållning. 
Om en sådan person blir kontaktad av någon annan för att medverka till vadhållning på angivet sätt 
är personen skyldig att omgående underrätta SHF om detta. 
Den som medverkar eller försöker medverka till manipulation enligt ovan ska anmälas till 
bestraffning enligt 14 kap. RF:s stadgar. 
Den som inte omfattas av RF:s bestraffningsregler kan av disciplinnämnden komma att förbjudas 
tillträde till matcharenor under viss tid eller för all framtid.  
DN:s beslut får överklagas till RIN. 
 
§ 2:13 Doping 
Doping i samband med idrottsutövning är förbjudet. (Se RF:s antidopingreglemente). Spelare och 
ledare inom handbollsporten har skyldighet att känna till och följa dopingreglerna. 
Föreningarna åläggs ett stort ansvar i kampen mot doping. De har skyldighet att informera föreningens 
spelare/ledare om dopingreglerna och tillse att dessa följs. Fälls spelaren för doping har berörd 
rättsinstans att även för bestraffning pröva spelarens förening och vid tävlingsmatch lagansvarig ledare.  
I match som spelas i serie- eller gruppspel, i vilken två eller fler spelare som dömts för brott mot RF:s 
regler mot doping spelar, kan den icke felande föreningen tilldelas seger. Icke felande lag tilldöms då 
seger med 10–0. Om det icke felande laget vann matchen med mer än tio mål kvarstår detta resultat. 
I match som spelas i serie- eller gruppspel, där båda föreningarna haft två eller fler spelare som dömts 
för brott mot RF:s regler mot doping, kan båda föreningarna dömas som förlorare med 10–0. 
Matchserie där två lag möts flera gånger för att utse en vinnare räknas i detta sammanhang som ett 
gruppspel. 
I match av utslagskaraktär, i vilken två eller fler spelare som dömts för brott mot RF:s regler mot doping 
spelar, kan felande förening uteslutas ur tävlingen. 
I match av utslagskaraktär, där båda föreningar haft två eller fler spelare som dömts för brott mot RF:s 
regler mot doping, beslutar TK i frågan. 
TK utreder och beslutar om tävlingsmässiga konsekvenser i alla ärenden som rör dopning. 
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§ 2:14 Ekonomiska oegentligheter 
När förening eller dess företrädare eller utövare, inom ramen för den idrottsliga verksamheten, 
enligt beslut av domstol eller förvaltningsmyndighet gjort sig skyldig till ekonomiska oegentligheter 
som allvarligt skadat idrottens anseende, ska föreningens representationslag, såvida inte särskilda 
skäl föreligger, degraderas en serienivå. 
Om föreningen har representationslag för både damer och herrar ska det lag som befinner sig på 
högsta nivå i seriesystemet nedflyttas. Befinner sig lagen på samma nivå ska herrlaget degraderas. 
När särskilda skäl föreligger att inte besluta om nedflyttning, får i stället utdömas böter enligt 14 
kapitlet i RF:s stadgar.  
 

§ 2:15 Klister och vax 
Klister/vax får användas för U15 och äldre. Klister/vax får endast appliceras på fingrarna, undantag 
i SHE & Handbollsligan, dam- och herrallsvenskan, samt i division 1 damer och herrar, där det är 
tillåtet att applicera klister/vax på skorna.  
 

§ 2:16 Bollstorlekar   
Herrsenior        Storlek 3                Läder  58–60 cm      425–475 g 
Damsenior        Storlek 2                Läder 54–56 cm      325–375 g 
Vad som gäller för barn- och ungdomshandboll regleras i TBBU. 
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KAPITEL 3: INTERNATIONELLA MATCHER                  Reviderat 2022-05-24 
 
  Innehåll §§  
 
  Tillåtelse att spela internationell match 3:1  
 
 
 
§ 3:1 Tillåtelse att spela internationell match 
SDF eller förening får arrangera eller delta i internationell match mot organisation från land anslutet 
till IHF. SHF kan dock meddela förbud för internationellt utbyte. 
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KAPITEL 4: MÄSTERSKAPSTÄVLINGAR                  Reviderat 2022-05-24 
 
  Innehåll §§  
 
  Svenska Mästerskap (SM) 4:1  
  Svenska cupen 4:2 
  Distriktsmästerskap (DM) 4:3  
  Utländska medborgare i SM och DM 4:4  
 
 
§ 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). 
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  KAPITEL 5: EKONOMI                   Reviderat 2022-05-24 
 
  Innehåll §§  
  Matchavgift till SHF 5:1  
  Entréintäkter 5:2  
  Nettobehållning 5:3  
  Förening som utgår eller utesluts från tävling 5:4  
  Anmälan och startavgifter 5:5  
  Konkurs 5:6  
 
 
§ 5:1 Matchavgift till SHF 
Matchavgift fastställd av FS inbetalas till SHF för matcher i tävlingar enligt FS beslut. 
Redovisning och inbetalning av matchavgift ska ske på sätt som FS fastställer. Av FS fastställd 
administrationsavgift läggs till om redovisning och inbetalning ej sker inom föreskriven tid. 
 
§ 5:2 Entréintäkter 
Entréintäkter omfattar alla inkomster från biljettförsäljning. Intäkterna omfattar således även 
intäkter från försäljning av säsongsbiljetter, del av sponsorpaket vari entrébiljetten ingår och varje 
annan försäljning som ger tillträde till arrangemanget. 
 
§ 5:3 Nettobehållning 
Vid framräkning av nettobehållning får från entréintäkterna avdrag göras för arrangemangs-
kostnader enligt av FS fastställt belopp samt eventuella reskostnader för gästande lag. 
Inkomster och utgifter ska styrkas. 
 
§ 5:4 Förening som utgår eller utesluts från tävling 
Om lag i förbundsserier och regionala serier utgår eller utesluts ur lottad serie, eller om lag utgår ur 
annan SHF-tävling, ska föreningen betala av FS fastställd garantiavgift. 
För förening som har lag i distriktsserier och av SDF arrangerade tävlingar gäller regler som 
fastställs av administrerande SDF. Beslutade garantibelopp tillfaller administrerande förbund. 
 
§ 5:5 Anmälan och startavgifter 
Förening som har lag som önskar delta i av SHF/SDF arrangerad serie/tävling ska skriftligen 
anmäla sitt deltagande på av SHF/SDF föreskrivet sätt samt inom fastställd tid betala av SHF/SDF 
beslutat startavgift. 
Startavgiften ger laget rätt att komma till start i tävlingen och täcker kostnader som SHF/SDF har 
för att administrera tävlingen. 
Vid anmälan till tävling förbinder sig förening att betala startavgiften på det sätt som anges av 
SHF/SDF. 
 
§ 5:6 Konkurs 

1. En konkursförsatt förening äger inte rätt att anmäla sig till av SHF och/eller av  
SDF-administrerande tävlingsverksamhet annat än efter särskilt beslut av FS. 
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Om förening upplåtit sin rätt att delta i SHF:s tävlingsverksamhet till bolag och bolaget 
försätts i konkurs, återgår rätten att delta till föreningen. För denna förening gäller sedan 
motsvarande bestämmelser som när förening satts i konkurs. 

2. Om förening försatts i konkurs genom beslut som meddelas sedan anmälningstiden utgått 
för deltagande i tävlingsverksamhet under visst, kommande tävlingsår men innan detsamma 
börjat (1 juli) äger föreningen i konkurs inte rätt att under ifrågavarande år deltaga i av SHF 
och/eller respektive SDF administrerande tävlingsverksamhet. 

3. Om förening försätts i konkurs genom beslut som meddelas sedan visst tävlingsår börjat 
löpa (alltså efter 1 juli) gäller för ifrågavarande tävlingsår följande: 
a) FS ska kontakta konkursförvaltaren och be denne inkomma med skriftligt besked om 

föreningen ska fortsätta verksamheten och i så fall klargöra i vilken omfattning 
tävlingsverksamheten kommer att fortsätta bedrivas.  
 

Skulle sådant besked ej ha inkommit till FS inom tid denna anser erforderlig för frågans 
avgörande har FS rätt att med omedelbar verkan utesluta föreningen från fortsatt 
tävlande.  

b) Beslutar konkursförvaltaren att inte fortsätta verksamheten eller att fortsätta densamma i 
en omfattning eller på ett sätt FS ej finner sig kunna godtaga, ska föreningen uteslutas 
från fortsatt tävlande med omedelbar verkan. 

c) FS ska i de fall uteslutning ägt rum enligt p. 3 a) andra stycket ovan samt 3 b), besluta 
om hur av föreningen under året uppnådda resultat ska beaktas och om eventuella 
ersättare i berörda tävlingar. 

d) Beslutar konkursförvaltaren att oinskränkt och på oförändrat sätt fortsätta 
tävlingsverksamheten har föreningen rätt att fullfölja nämnda verksamhet pågående 
tävlingsår, förutsatt att föreningen inte häftar i skuld till SHF och/eller SDF i något 
avseende. Det åligger FS att informera konkursförvaltaren om de ekonomiska åtaganden 
som ett fortsatt deltagande i tävlingsverksamheten medför för föreningen gentemot såväl 
SHF och/eller SDF som enskilda föreningar. 

4. Fall som beskrivs i p. 2 och 3 a) andra stycket samt 3 b) ovan medför grund till dispens för 
berörda spelare att hos TK söka tillstånd för spel i ny förening. 

5. Fall som anges i p. 3 d) ovan medför grund till dispens för berörda spelare att genomföra 
övergång enl. § 8:6 vid den tidpunkt då föreningen spelat sin sista tävlingsmatch enligt 
fastställt spelprogram för ifrågavarande tävlingsår. 
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  KAPITEL 6: DOMARE OCH FUNKTIONÄRER                   Reviderat 2022-08-31 
 

  Innehåll §§  
  Indelning och legitimering 6:1  
  Tillsättning av domare och funktionärer – prioritering av domare 6:2  
  Domares och funktionärers arvode, rese- och traktamentsersättningar 6:3  
  Matchprotokoll - Lagansvarig 6:4  
  Jäv   6:5  
 

 
§ 6:1 Indelning och legitimering 
Respektive kategori indelas och legitimeras enligt IHF:s/EHF:s/SHF:s/SDF:s bestämmelser. 
Domare, elit- och förbundsfunktionärer legitimeras för period om ett år. SDF:et avgör om  
distrikts- och föreningsfunktionärer legitimeras för ett- eller tvåårsperioder. 
Domare 

• IHF-domare, legitimeras av IHF 
• EHF-domare, legitimeras av EHF 
• Elitdomare (DU 8), legitimeras av SHF 
• Förbundsdomare (DU 7), legitimeras av SHF 
• Domare i Nationella utvecklingsgruppen (NUG) legitimeras av SHF 
• Domare steg 1–6 legitimeras av SDF 

Funktionärer 
• Internationella funktionärer legitimeras av SHF 
• Elitfunktionärer (FU 4) legitimeras av SHF 
• Förbundsfunktionärer (FU 3) legitimeras av SDF 
• Distriktsfunktionärer (FU 2) legitimeras av SDF 
• Föreningsfunktionär (FU 1) legitimeras av SDF 

 
§ 6:2 Tillsättning av domare och funktionärer – prioritering av domare 
Vid internationella matcher, matcher i förbundsserierna, i svenska cupen, samt i SM-tävlingar ska 
matcherna ledas av domare och funktionärer som är legitimerade enligt de krav som ställs för 
respektive tävling/nivå. I övriga tävlingsmatcher bör två domare finnas men med administrerande 
SDF:s tillstånd är det tillåtet att genomföra match med endast en domare. 
Domare i SHE, Handbollsligan, dam- och herrallsvenskan, division 1 herrar, samt kvalificerings-
matcher till dessa serier och SM-slutspel utses av DFK. Domare i svenska cupens grupp- och 
slutspel utses av DFK. Domare till övriga matcher utses av respektive SDF eller delegerad instans. 
DFK ansvarar för tillsättning av funktionärer i alla SHF:s tävlingar men kan delegera till respektive 
SDF eller av SDF utsedd instans. 
Vid delegation av tillsättning till internationella matcher samt i svenska cupens slutspel och i SM-
tävlingar lägger delegerad instans fram förslag på funktionärer till DFK för beslut. 
Prioritering 

1)  SHE & Handbollsligan, samt SM-slutspel och svenska cupens slutspel damer och herrar 
2)  Dam- och herrallsvenskan, division 1 herrar samt USM:s finalspel för U18 
3)  Division 1 damer och division 2 herrar, distriktskvalificering 2 och 3 i svenska cupen, samt 

USM för U18 (ej finalspel) 
4)  Division 2 damer, samt distriktskvalificering 1 i svenska cupen. 
5)  Division 3. Övrig verksamhet. 
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Nedanstående inriktning ska gälla för tillsättning av domare och funktionärer till olika serienivåer. 
Avvikelser från nedanstående kan förekomma om administrerande instanser finner det nödvändigt. 
Domare 
Damserier 

• SHE: DU 7–8
• DA: NUG, DU 7–8
• D1: NUG, DU 6–8
• D2: NUG, DU 5–8
• D3: NUG, DU 5–8
• D4 och lägre: NUG, DU 4–8

Herrserier 
• HBL: DU 8
• HA: DU 7–8
• H1: NUG, DU 7–8
• H2: NUG, DU 6–8
• H3: NUG, DU 5–8
• H4 och lägre: NUG, DU 4–8

Funktionärer 
Damserier 

• SHE: FU 4
• DA: FU 4
• D1: FU 3–4
• D2: FU 2–4
• D3: FU 2–4
• D4 och lägre: FU 2–4

Herrserier 
• HBL: FU 4
• HA: FU 4
• H1: FU 3–4
• H2: FU 3–4
• H3: FU 2–4
• H4 och lägre: FU 2–4

§ 6:3 Domares och funktionärers arvode, rese- och traktamentsersättningar
För arvode, reseersättningar och traktamente i förbundsserierna och SHF:s övriga tävlingar gäller 
bestämmelser utfärdade av FS. 
I distriktsserierna och SDF:s övriga tävlingar gäller bestämmelser utfärdade av SDF. Distriktens 
ersättningar får inte överstiga förbundsserierna ersättningar. 

§ 6:4 Matchprotokoll – Lagansvarig
Följande rutiner gäller för matchprotokoll i anslutning till match.

EMP-protokoll 
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 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.  
Faktiskt klockslag för när en match slutar ska av funktionärerna noteras i matchprotokollet. 
Lagansvarig är skyldig att söka kontakt med funktionärerna efter match. Funktionärerna ska då 
meddela vid vilken tidpunkt som protokollet kommer att vara färdigställt. När denna tidpunkt 
infinner sig ska lagansvarig ges möjlighet att godkänna protokollet. Om lagansvarig inte infinner sig 
för att godkänna protokoll vid angiven tidpunkt lämnas rutan för att godkänna efter match tom. Om 
lagansvarig har invändningar mot protokollet ska det noteras på protokollet innan det laddas upp. 
Protokollet ska vara uppladdat senast 60 minuter efter match.  

Pappersprotokoll 
Hemmalaget ansvarar för att godkänt matchprotokoll finns och skriver också i laguppställningen 
först. Därefter skriver gästande lag sin laguppställning och allt ska vara klart senast 30 minuter 
innan matchstart. Födelsedatum (6 siffror) ska vara ifyllt.  
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Vid matcher med pappersprotokoll granskar lagansvarig laguppställningen före match. Protokollet 
signeras efter att matchen är spelad och protokollet har färdigställts. De spelare som beträtt 
spelplanen markeras av matchsekreteraren på matchprotokollet. 
Faktiskt klockslag för när en match slutar ska av funktionärerna noteras i matchprotokollet. 

Övrig information 
I samtliga serier får 16 spelare delta i match för ett lag (gäller även i barn- och ungdomshandboll). 
Vid matcher i SHE och Handbollsligan fastställs protokollet vid det tekniska mötet. Då mötet är 
klart får inga ändringar göras i spelarlistan. 

§ 6:5 Jäv
Domare får ej döma i serie, cup, SM, DM etc. när någon omständighet föreligger som kan rubba 
förtroendet för hans/hennes opartiskhet i domarutövandet. Till sådan omständighet räknas 
föreningstillhörighet, tränar- eller ledaruppdrag eller exempelvis nära familjeförhållande till spelare. 
DFK är ansvariga för tolkningar om eventuellt jäv föreligger. 
Domare får i övrigt spela handboll i serie eller annan tävling men kan efter att ha deltagit, ej döma i 
samma serie eller tävling. 
Förening med lag i nationella serier som anser att det föreligger jävsförhållande ska före match begära 
att få detta noterat i matchprotokollet för att eventuellt protest ska kunna tas upp till behandling.     
I distriktsserier kan SDF utfärda speciella bestämmelser. 

Omvandlingstabell handbollens ungdomsklasser 

Kategori 2021–2022 2022–2023 
Klass Född år Klass Född år 

Äldre ungdom U18 2003 U18 2004 
Äldre ungdom 
Äldre ungdom 

U17 
U16 

2004 
2005 

U17 
U16 

2005 
2006 

Yngre ungdom U15 2006 U15 2007 
Yngre ungdom 
Yngre ungdom 
Yngre ungdom 

 . U14 
U13 
U12 

2007 
2008 
2009 

U14 
U13 
U12 

2008 
2009 
2010 

Barn U11 2010 U11 2011 
Barn 
Barn 
Barn 

U10 
U9 
U8 

2011 
2012 
2013 

U10 
U9 
U8 

2012 
2013 
2014 
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  KAPITEL 7: Tävlings-, Protest- och Bestraffningsärenden Reviderat 2022-05-24

  Innehåll §§ 
  Handläggande instanser 7:1 
  Handläggningsrutiner 7:2 
  Beslut  7:3 
  Omprövning 7:4 
  Jäv   7:5 

§ 7:1 Handläggande instanser
SHF behandlar och beslutar i protest-, bestraffnings- och tävlingsärenden i:

• SM-tävlingar
• SHE & Handbollsligan
• Allsvenskan
• Division 1
• Kvalificeringsmatcher till dessa serier
• Svenska cupen
• Ungdoms-SM
• Distriktslagsturneringar arrangerade av SHF
• Svenska lags matcher (såväl tävling som träning) i utlandet

Protestärenden handläggs och beslutas av Protestutskottet (PU). Undantag från detta gäller 
protestärenden i ungdoms-SM och distriktslagsturneringar arrangerade av SHF. I båda fallen utses 
tävlingsjury av Tävlingskommittén (TK). 
Tävlingsärenden handläggs och beslutas av TK. Bestraffningsärenden enligt 14 kap. RF:s stadgar, 
handläggs och beslutas av Disciplinnämnden (DN). Allt detta sker på delegation från FS. 
Administrerande SDF handlägger och beslutar i samtliga övriga protest- och tävlingsärenden. 
I bestraffningsärenden som inte handläggs av SHF enligt ovan, ska första instans vara det SDF där 
den förening, i vilken den anmälde tillhör eller annars är knuten till, har sin hemort eller av ett 
bestraffningsorgan som är rikstäckande eller inrättat för ett närmare angivet geografiskt område. 
Dopingärenden handläggs av Antidoping Sverige. 

Tävlings- och protestärenden 
TK-beslut och PU-beslut får överklagas hos Riksidrottsnämnden (RIN) senast inom tre (3) veckor 
från dag då beslut meddelats. Rätt att klaga tillkommer den som är direkt berörd av saken och som 
har ett befogat intresse av att få saken prövad. 
Överklagande ska åtföljas av en avgift om 1000 kronor. Om avgiften inte betalas ska överklagandet 
avvisas. För att RIN ska ta upp ett överklagande till prövning krävs prövningstillstånd enligt 15 kap 
§ 2 RF:s stadgar.
Prövningstillstånd får meddelas endast om det förekommit grovt formfel vid handläggningen av 
ärendet eller om beslutet fattats i strid med eller utan stöd i gällande regler.  
RIN:s beslut får inte överklagas. 
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Beslut från USM:s tävlingsjury får överklagas till TK enligt de tidsramar som anges i USM:s 
tävlingsreglemente (publiceras på SHF:s webbplats samt i Tävlingshandboken). För att överklagan 
ska kunna tas upp till prövning krävs prövningstillstånd. Arbetsutskott utsett av TK har rätt att fatta 
beslut om prövningstillstånd. 
Beslut från tävlingsjury i distriktslagsturneringar som arrangeras av SHF kan överklagas till TK 
senast inom tre (3) veckor från dagen då juryns beslut meddelats berörda parter. För att överklagan 
ska kunna tas upp till prövning krävs prövningstillstånd. Arbetsutskott utsett av TK har rätt att fatta 
beslut om prövningstillstånd. 
SDF:s beslut i tävlings- respektive protestärenden får överklagas till SHF:s TK respektive PU senast 
inom tre (3) veckor från dagen SDF:s beslutet meddelats berörda parter. För att överklagan ska 
kunna tas upp till prövning krävs prövningstillstånd. Arbetsutskott utsett av TK har rätt att fatta 
beslut om prövningstillstånd. 
Prövningstillstånd för överklagan av beslut från tävlingsjury i USM eller distriktslagsturnering 
arrangerade av SHF, samt beslut av SDF ska meddelas endast om det är av vikt för den framtida 
rättstillämpningen inom SHF att ärendet prövas av TK respektive PU, eller om det finns synnerliga 
skäl för en sådan prövning, såsom att det förekommit grovt formfel vid handläggningen av ärendet 
eller om beslutet fattats i strid med eller utan stöd i gällande regler.  
Rätt att klaga tillkommer den som är direkt berörd av saken och som har ett befogat intresse av att 
få saken prövad.  
Begäran om inhibition (att ett beslut tills vidare inte ska verkställas) får ges in till det i beslutet 
angivna överklagningsorganet. För beslut i sådant ärende gäller vad som föreskrivs i § 7:3 nedan. 
 
Bestraffningsärenden 
Om anmälan till bestraffning upprättas av den som är berörd av saken är disciplinnämnden (DN) 
skyldig att ta upp anmälan till prövning. Om anmälan till bestraffning upprättas av annan än den 
som är berörd av saken kan DN ta upp frågan till behandling om DN finner skäl till det. En av FS 
särskilt utsedd person har även rätten att anmäla incident till DN, som då har skyldighet att ta upp 
anmälan till prövning. 
DN:s beslut får överklagas hos Riksidrottsnämnden (RIN) senast inom tre (3) veckor från dagen för 
DN:s beslut. 
SDF:s beslut får överklagas till SHF:s DN senast inom tre (3) veckor från dagen för SDF:s beslut. 
I bestraffningsärenden, där anmälda parter (spelare, ledare eller andra enskilda personer) från olika 
SDF är inblandade, får handläggningen, på framställan från SDF, övertas av SHF:s DN. 
Begäran om inhibition (att ett beslut tills vidare inte ska verkställas) får ges in till det i beslutet 
angivna överklagningsorganet. För beslut i sådant ärende gäller vad som föreskrivs i § 7:3 nedan. 
 
§ 7:2 Handläggningsrutiner 
Protest- och andra tävlingsärenden ska behandlas skyndsamt. Bestraffningsärenden ska behandlas 
skyndsamt. 
Inkommen protest eller anmälan ska omgående tillställas den mot vilken ärendet är riktat, med 
begäran om yttrande. 
Vederbörande beslutande organ får avgöra om muntlig förhandling ska ske. En begäran från part 
om muntlig förhandling, vilken begäran ska avfattas skriftligen, får avslås om det är uppenbart att 
en sådan förhandling saknar värde för bedömningen av ärendet. 
Eventuell muntlig förhandling sker på parternas egen bekostnad.  
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För tävlingsjuryn i USM gäller den handläggningsrutin som beskrivs i USM:s tävlingsreglemente 
(publiceras på SHF:s webbplats samt i Tävlingshandboken). 
I distriktslagsturneringar som arrangeras av SHF gäller den handläggningsrutin som beskrivs i dess 
tävlingsreglemente. 
 
Regelfel och matchrelaterade situationer 
Regelfel och matchrelaterade situationer är att betrakta som protestärenden. 
Avsikt att protestera ska anmälas senast 60 minuter efter avslutad match/händelse. Rätt att anmäla 
avsikt att protestera tillkommer den som är direkt berörd av saken och som har ett befogat intresse 
av att få saken prövad. Anmälan görs till domaren/domarna, alternativt meddelas via e-post till 
administrerande instans. Avsiktsförklaringen ska innehålla skälen för protesten. Tjänstgörande 
delegat är att anse som representant för administrerande instans. 
Domare/delegat som mottar avsikt att protestera, ska notera detta på matchprotokollet. Mottagaren 
ska följa upp noteringen med att informera administrerande instans via e-post. 
Sedan avsikten att protestera har anmälts till administrerande instans enligt ovan, har protesterande 
parten fem (5) dagar på sig att följa upp avsiktsförklaringen med en kompletterande skrivelse med 
angivande av skälen för protesten.  
Vid en tävlings två sista omgångar samt kvalspel eller slutspel ska kompletterande skrivelse och 
inbetalning av protestavgift ske inom 24 timmar efter avslutad match/händelse. 
Den skriftliga protesten ska ges in till vederbörande administrerande instans och senast inom 
samma tid åtföljas av aktuell protestavgift. Protestavgift för förbundsserier, samt tävlingar som 
administreras av SHF fastställs av FS (se Tävlingshandboken). Protestavgiften kan variera i olika 
SDF. 
Om kompletterande skrivelse och/eller protestavgift inte har inkommit inom föreskriven tid ska 
protesten avvisas.  
Protestavgiften är förverkad om protesten avslås. Om protesten bifalls ska protestavgiften enligt 
ovan återbetalas. 
FS har rätt att, beträffande av SHF administrerade tävlingar, fastställa andra regler för ingivande av 
protest. I USM och av SHF arrangerade distriktslagsturneringar gäller de regler som fastställs i 
respektive tävlingsreglementen. 
Domarnas avgörande i sakfrågor, grundade på deras iakttagelser, är utan appell. Protester som 
grundar sig på domarens bedömning i matchsituationer godkänns inte. 
Beslut om omspel kan fattas där ett regelfel avgör matchen till fördel för ett lag. 
Vid beslut om omspel ska matchen spelas om i sin helhet.  
Vid beslut om omspel annulleras eventuella bestraffningar, förutom den typ av regelförseelser som 
leder till rapport. 
 
Inte spelklar spelare 
Anmälan mot inte spelklar spelares deltagande i tävlingsmatch är att anse som ett tävlingsärende.  
Sådan anmälan ska lämnas in skriftligen, med angivande av skälen, till vederbörande handläggande 
organ senast inom 14 dagar från matchdagen. Anmälan avseende matcher som är schemalagda (så 
väl med ordinarie tid som genom ombokning) under den period som i ursprunglig planering 
omfattar en tävlings två sista omgångar, samt kvalspel och slutspel ska lämnas in senast 24 timmar 
efter avslutad match/händelse. Protestavgift behöver inte inbetalas. 
Anmälan, vilken inte inkommit inom föreskriven tid, ska avslås. 
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Oavsett vad som anges ovan har TK respektive vederbörande SDF inom sina respektive 
ansvarsområden rätt att på eget initiativ, senast inom 14 dagar från matchdag, besluta om inte 
spelklar spelare deltagit i tävlingsmatch. Beslut av TK respektive SDF kan därför i sådan fråga,  
som högst inbegripa match/matcher som spelats 14 dagar innan anmälningsdagen. Kommunicering 
från TK respektive SDF med berörda parter måste, vid sådant förhållande, ske senast 15 dagar efter 
matchdag. 
 
§ 7:3 Beslut 
När FS eller SDF-styrelse beslutar i tävlingsärende ska minst fyra ledamöter delta. Om annat organ 
beslutar i tävlingsärende ska minst tre ledamöter delta. 
Beslut i tävlingsärende ska avfattas skriftligen och senast inom fem dagar från dagen för beslutet 
tillställas berörd(a) part(er). Av beslutet ska framgå vilka som deltagit i beslutet, tidpunkt för 
beslutet samt på vilket sätt och inom vilken tid beslutet kan överklagas. 
Beslut i samband med serieavslutning, kval- och slutspel ska, om möjligt, avgöras och meddelas 
senast 48 timmar efter det att handlingar och eventuell protestavgift inkommit till beslutande organ. 
När särskilda skäl föreligger får SHF:s TK på eget initiativ ta upp ärende om tävlingsfrågor och 
utfärda eventuella dispenser, oavsett när och på vilket sätt detta kommit till TK:s kännedom.  
 
§ 7:4 Omprövning 
Finner vederbörande beslutande organ att ett beslut man fattat i ett tävlingsärende är uppenbart 
oriktigt på grund av nya omständigheter, får beslutsorganet ändra beslutet om det kan ske utan att 
det blir till nackdel för parterna i ärendet. Omprövning kan dock ej göras om ursprungliga beslutet 
överklagats. 
 
§ 7:5 Jäv 
Ledamot får inte delta i utredning och prövning av ärende, i vilket ledamoten själv eller ledamotens 
organisation är part eller vars utgång ledamoten eller ledamotens organisation kan vara beroende. 
Ledamot får inte heller delta i ärende vars handläggning inom annat idrottsorgan ledamoten tidigare 
deltagit eller i vilket ledamoten på annat sätt får anses jävig. 
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 KAPITEL 8: NATIONELLA REPRESENTATIONSBESTÄMMELSER       Reviderat 2022-05-24 
 
  Innehåll  §§  
  Definitioner och åldersbestämmelser  8:1  
  Licens- och försäkringsbestämmelser  8:2  
  Övergång till annan förening inom Sverige – Övergångsanmälan 8:3  
  Övergång för spelare med licenskrav  8:4  
  Övergång för spelare utan licenskrav  8:5   
  Övergång för spelare, som ej deltagit i seriematch     
  under ett tävlingsår eller mer, eller vilkens förening upp-   
  hört med tävlingsverksamhet  8:6 
  Annullering av övergångsanmälan  8:7  
  Byte av nationsförbund     8:8  
  Icke EU-/EES--medborgare i svensk förening  8:9  
  Särbestämmelser för Elitspelare  8:10  
  Rätt att under samma tävlingsår representera mer än   
  en förening i tävlingsmatch  8:11  
  Representationsrätt för spelare inom förening  8:12  
  Spelares rätt att delta i omspels-/flyttad match  8:13  
  Spelares deltagande i tävlingsmatch  8:14  
  Spelares möjlighet att spela för annan förening i träningsmatch  8:15 
  Representationsbestämmelser för beachhandboll  8:16 
 
 

§ 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 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. 

Svensk medborgare  och medborgare i EU-/EES-land är jämställda beträffande 
tillämpningen av SHF:s representationsbestämmelser. 

Utländsk medborgare  är i dessa bestämmelser, medborgare i land utanför EU-/EES-land. 
Elitspelare  är alla spelare som föregående, eller innevarande tävlingsår, spelat 

seriematch för lag i någon av de två högsta serierna, samt innevarande 
tävlingsår är registrerad för förening som deltar i dessa serier. 
Elitspelare ska ha kontrakt enligt SHF:s och IHF:s reglemente vid all 
representation i föreningar som deltar i de två högsta serierna. Spelare 
i andra serier kan ha kontrakt. 

Kontraktspelare  är spelare som har giltigt kontrakt vilket reglerar parternas rättigheter 
och skyldigheter. Kontraktet ska vara registrerat på sätt som föreskrivs 
av SHF/IHF. Spelare, som spelat match i A-, U- eller J-landslag och 
som spelar i svensk förening, anses alltid vara kontraktspelare. 

Icke kontraktspelare  är spelare som spelar handboll och inte har kontrakt enligt SHF:s/ 
IHF:s reglemente. 

 



25 
 

 
Åldersindelning 2022–2023 
Spelare födda 2005 eller tidigare får spela seniorhandboll. För kategorisering av barn, yngre 
ungdom och äldre ungdom, se nedan. 
 

   

Äldre ungdom Yngre ungdom Barn 
Klass Född år Klass Född år Klass Född år 
U19 2003 U15 2007 U11 2011 
U18 2004 U14 2008 U10 2012 
U17 2005 U13 2009 U9 2013 
U16 2006 U12 2010 U8 2014 
    U7 2015 

 

Spelaren tillhör åldersklassen under hela tävlingsåret. 
Vid ungdomstävlingar som spelas under tiden maj–juni får dock tillämpas åldersbestämmelser för 
spelare till och med U19 gällande det tävlingsår som börjar den 1 juli samma år. 
 

Speciella åldersbestämmelser 
U14 och yngre får under samma tävlingsår delta i högst två (2) ungdomsklasser. 
 

§ 8:2 Licens- och försäkringsbestämmelser 
Från 1 oktober det kalenderår spelaren fyller 15 år ska spelaren ha licens. Genom licensen är 
spelaren under handbollutövning försäkrad enligt utfärdade försäkringsvillkor. 
Föreningen betalar licensavgift för alla lag som deltar i seriespel för U15 och äldre i av SDF eller 
SHF administrerad serie. Licensavgiften fastställs av FS för de olika serierna och faktureras av SHF. 
Betalas inte licensavgift enligt fastlagd termin utgår automatiskt en påminnelseavgift om 50 procent 
av avgiften. Har avgiften inte erlagts per 1/10 för förbundsserier och per 1/11 för SDF-serier äger 
laget inte rätt att vidare delta i seriespelet. Beslutad avgift kvarstår. 
Lag vilket drar sig ur serie under hösten reduceras licensavgiften enligt av SHF beslutad norm. 
 

Registrering av spelare 
För att omfattas av spelarförsäkring ska spelaren stå registrerad hos SHF genom medlemsmodulen i 
IdrottOnline. Spelaren anges som aktiv och är i och med detta licensierad/ försäkrad via Laglicens. 
Observera att föreningen ska betala laglicensavgift för att försäkring ska vara giltig. 
Spelare som deltar i tävlingsmatch (Se § 1:2) och inte är registrerad kan registreras i efterhand, dock 
senast tredje dagen efter matchen. 
Finner SHF vid kontroll att ej registrerade spelare deltagit i tävlingsmatch (Se § 1:2) utgår en extra 
avgift enligt av SHF beslutad taxa. 
 

§ 8:3 Övergång till annan förening inom Sverige: Övergångsanmälan 
Spelare som vill byta förening och fyller lägst 16 år, ska genom den nya föreningen göra 
övergångsanmälan till SHF via inloggning i föreningens IdrottOnline-sida. För spelare som under 
kalenderåret fyller 15 år börjar denna paragraf att gälla från den 1 juli. Före dess byter spelare 
förening genom § 8:5.  
Övergångsanmälan ska, för att vara giltig, godkännas av spelare (eller spelarens målsman om 
spelaren är under 18 år), samt firmatecknaren (ansvarig e-brevsmottagare) i den tillhörande 
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föreningen. Mottagande föreningen inbetalar övergångsavgiften 500 kronor via elektronisk 
inbetalning efter uppmaning i e-brevsmeddelande till den ansvarige e-brevsmottagaren. 
Ny anmälan om övergång kan inte godkännas för samma spelare förrän tidigast 14 dagar efter 
föregående godkända övergång. 
Hela övergångsförfarandet hanteras elektroniskt, via IdrottOnline och e-post. Om ansvarig  
e-brevsmottagare i den tillhörande föreningen inte kan nås för godkännande av övergången eller  
om den tillhörande föreningen vägrar godkänna övergången, kan kontakt tas med SHF. 
Vid uppehåll i seriespelet längre tid än 14 dagar, kan spelare i SHE eller Handbollsligan under 
innevarande tävlingsår göra övergång till förening i lägre serier och därefter återgå till samma 
förening i SHE & Handbollsligan, endast förutsatt att spelaren står över sista matchen för SHE- 
eller Handbollsligalaget innan uppehållet och spel i den lägre serien. 
Den begränsande regeln om uppehåll i seriespel längre tid än 14 dagar som beskrivs ovan kan  
inte kringgås genom övergång till samarbetsförening och därefter deltagande med lag i SHE eller  
Handbollsligan genom samarbetsavtalet mellan föreningarna. Det är inte heller möjligt för spelare  
att återgå till SHE- eller Handbollsligaföreningen genom att först göra övergång till annan förening 
och därefter göra ny övergång till den ursprungliga föreningen i SHE eller Handbollsligan. 
Begränsningen gäller för resterande del av seriespelet, samt i efterföljande kvalspel eller SM-slutspel. 
För utländsk medborgares övergång mellan föreningar inom Sverige gäller samma bestämmelser 
som för svensk spelares övergång. 
För elever/spelare som antagits vid Rikshandbollsgymnasium eller av Svenska Handbollförbundet 
certifierade NIU-gymnasium gäller att elev/spelare har möjlighet att utan spelarövergång 
representera den förening som spelaren lämnade i samband med antagningen till gymnasiet vid 
tävlingsspel för ungdom sanktionerad av SHF/SDF (inklusive Ungdoms-SM, se dock § 4:1). 
Alla former av speltillstånd ska meddelas av SHF på fastställt sätt. 
 
§ 8:4  Övergång för spelare med licenskrav 
Tävlingsåret är indelat i olika övergångsperioder. 
 

Perioden 16 februari–30 april  
Under perioden 16 februari–30 april går det inte att göra övergång (undantag se § 8:6) 
 

Perioden 1 maj–15 februari 
Övergångsanmälan kan göras tidigast den 1 maj. 
Lag som deltar i pågående SM-slutspel, svenska cupens distriktskvalificering, USM och kvalspel 
kan ej använda spelare som är registrerade 1 maj eller senare. 
 

Övergång som kontraktsspelare till kontraktsspelare 
Övergång kan ske under perioden 1 maj–15 februari.  
En spelare vars kontrakt har löpt ut har rätt att byta förening även om föreningarna inte är överens. 
För spelare under 24 år gäller bestämmelserna om utbildningsersättning. (Se bilaga 1). 
 

Övergång som icke kontraktsspelare till icke kontraktsspelare 
Övergång kan ske under perioden 1 maj–15 februari. 
Under perioden 1 maj–30 juni kan spelaren byta förening även om föreningarna inte är överens. 
Under perioden 1 juli–15 februari måste de båda föreningarna vara överens. 
Ingen utbildningsersättning ska betalas ut. 
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Övergång som kontraktsspelare till icke kontraktsspelare 
Övergång kan ske under perioden 1 maj–15 februari.   
En spelare vars kontrakt har löpt ut har rätt att byta förening även om föreningarna inte är överens. 
Ingen utbildningsersättning ska betalas ut. 
 

Övergång som icke kontraktsspelare till kontraktsspelare 
Övergången kan ske under perioden 1 maj–30 juni. 
Övergång under perioden 1 juli–15 februari förutsätter att båda inblandade föreningar är överens. 
För spelare under 24 år gäller bestämmelserna om utbildningsersättning. (Se bilaga 1) 
 

Spelaravtal 
Spelare i SHE, Handbollsligan, samt dam- och herrallsvenskan ska ha kontrakt. Spelare i division 1 
och nedåt behöver inte ha kontrakt. 
Kontraktsspelare ska ha ett skrivet kontrakt med sin förening. Kontraktet ska uppfylla de av SHF 
fastställda kontraktsnormerna enligt SHF:s förslag till spelaravtal. Kontraktet ska alltid innehålla 
uppgifter om tidsomfattningen och de ekonomiska villkoren som överenskommits. Ett kontrakt med 
en omyndig spelare ska innehålla vårdnadshavarens underskrift. 
Det åligger alla föreningar att senast den 1 oktober rapportera vilka spelare som är kontraktsbundna 
under det pågående spelåret, vilket görs på det sätt som SHF har fastställt. Tillkommande spelare 
ska kontinuerligt rapporteras.  
Förening med lag i SHE, Handbollsligan, samt Dam- och Herrallsvenskan som inte skriftligt 
meddelat vilka spelare som är kontraktsbundna debiteras en administrativ avgift på 1 000 kronor. 
Efter avtalstidens utgång har spelaren rätt att övergå till annan svensk eller utländsk förening. Den 
förening som spelaren lämnar har inte rätt att kräva spelaren eller spelarens nya förening på någon 
form av ekonomisk ersättning. Dock vad beträffar spelare under 24 år utgår utbildningsersättning 
enligt SHF:s respektive EHF:s bestämmelser. (Se bilaga 1) 
Undantag: Om spelare flyttar till annan ort kan TK ta upp ett övergångsärende, även om 
föreningarna inte är överens. Bevis om flyttning och datum härför ska bifogas övergången. Det 
åligger dessutom spelaren att redovisa motiv för flyttningen.  
 

Övergångsavgift 
För övergångar som görs under perioden 1 maj – 30 juni ska, av SHF beslutad övergångsavgift vara 
registrerad hos SHF senast den 30 juni. 
För övergångar som görs under perioden 1 juli – 15 februari ska, av SHF beslutad övergångsavgift 
vara registrerad hos SHF senast den 15 februari. 
 

Status som spelklar 
Spelaren är spelklar för sin mottagande förening, då föreningen erhållit speltillstånd från SHF, 
vilket publiceras på SHF:s hemsida. Spelaren får representera den nya föreningen, även om denna 
spelar i samma serie. I SM, svenska cupen, DM och ungdoms-SM får spelaren inte spela för den 
nya föreningen, om spelaren tidigare under tävlingsåret deltagit i någon av dessa tävlingar för sin 
gamla förening (se vidare i tävlingsbestämmelserna, kapitel 4). För svenska cupen gäller att spelare 
som har deltagit i distriktskvalificeringsperioderna 1 och 2 får delta för ny förening i 
distriktskvalificering 3 och framåt. Representation i distriktskvalificering 3 och framåt får göras 
genom övergång som registreras 1 maj eller senare. 
Alla delar av övergångsproceduren sker elektroniskt och när momenten är genomförda tilldelas 
spelaren normalt sett speltillstånd automatiskt genom publicering på SHF:s hemsida.  
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Om det råder oklarhet kring en spelares föreningstillhörighet som gör att övergång inte kan 
registreras på föreskrivet sätt kan SHF efter utredning besluta att flytta spelarens representationsrätt 
till en ny förening utan att spelaren erhåller speltillstånd genom publicering på SHF:s hemsida. En 
sådan åtgärd meddelas alltid skriftligt till berörda parter.  
En spelare kan anses ha erhållit speltillstånd trots att en korrekt övergångsanmälan enligt § 8:3 eller 
§ 8:16 eller registrering enligt § 8:6 inte har genomförts, under förutsättning att SHF efter utredning 
kan visa något av följande 

• att ett tekniskt fel i transfersystemet har gjort att övergången felaktigt har publicerats på 
SHF:s hemsida.  

• att spelaren hade en felaktig status i spelarregistret som gjorde att en felaktig övergång 
publicerades på SHF:s hemsida 

En spelare som registreras med övergång från en förening till samma förening undantar inte berörda 
parter från ansvar gällande en korrekt övergång då detta är uppenbart felaktigt och därmed inte kan 
anses frånta parterna från ansvar. 
Reglemente för Utbildningsersättning, se Bilaga 1  
Undantag: §§ 8:5, 8:6 samt samarbetsövergångar enligt samarbetsavtal (kap 9). 
 
§ 8:5  Föreningsbyte för spelare utan licenskrav 
För spelare som under kalenderåret fyller högst 14 år gäller handhavande av föreningsbyte enligt 
kapitel 3 Tävlingsbestämmelser för barn och ungdom (TBBU).  
 
§ 8:6 Registrering av spelare, vilken ej deltagit i seriematch under ett tävlingsår eller mer,  
 eller vilkens förening upphört med tävlingsverksamhet 
Om spelare under det föregående tävlingsåret inte deltagit i tävlingsmatch (se § 1:2) får spelaren 
utan kostnad och utan godkännande från sin gamla förening börja spela med en ny förening.  
Om spelare, tillhörande förening som upphört med sin tävlingsverksamhet, vill representera annan 
förening, får spelaren utan kostnad och utan godkännande från sin gamla förening börja spela med  
en ny förening. Detta gäller också om föreningen upphör med tävlingsverksamhet för den åldersklass 
som spelaren mestadels tillhört. Om det behövs ska SDF:et skriftligt redovisa gällande fakta.  
Den nya föreningen ska registrera spelaren enligt samma handhavande som vid en vanlig 
övergångsanmälan (se § 8:3), men det ska på anvisat ställe anges att det rör sig om en fri övergång 
enligt § 8:6. Spelaren är spelklar för sin mottagande förening då föreningen erhållit speltillstånd 
från SHF, vilket publiceras på SHF:s webbplats. 
Om en spelare har uppfyllt kraven enligt första och andra stycket i denna paragraf och därefter under 
minst ett tävlingsår har representerat en ny förening utan att registrera en övergångsanmälan enligt 
det tredje stycket så är spelaren att anse som spelklar. Om SHF finner att så är fallet korrigeras 
spelarens föreningstillhörighet och spelaren kan inte anses ha varit inte spelklar enligt § 2:11. 
 
§ 8:7 Annullering av övergångsanmälan 
En övergångsanmälan/registrering av spelare som har inletts men inte slutförts annulleras 
automatiskt efter 30 dagar.  
 
§ 8:8 Byte av nationsförbund    
För byte av nationsförbund gäller IHF:s reglemente se bilaga 1 i dessa bestämmelser samt därtill 
hörande svenska bestämmelser, enligt kapitel 10. 
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§ 8:9 Icke EU-/EES-/schweizisk medborgare i svensk förening 
Medborgare som kommer från land utanför EU, EES och Schweiz får representera svensk förening  
i tävlingsmatch (se § 1:2) endast om berörda myndigheter givit erforderliga tillstånd för arbete och 
uppehåll i Sverige för hela tävlingssäsongen. För övrigt ska spelarens nationsförbund/EHF (IHF) ha 
givit speltillstånd, eller ska spelaren av Migrationsverket ha flyktingstatusförklaring. I detta senare 
fall kan speltillstånd medges efter särskilt beslut av TK.  
Asylsökande som tillhör kategorierna barn eller yngre ungdom kan medges speltillstånd efter beslut 
av det distriktsförbund som den asylsökandes förening tillhör, förutsatt att gällande internationella 
bestämmelser uppfyllts. Ett sådant beslut är giltigt till dess att spelaren övergår till kategorin äldre 
ungdom. Distriktsförbundet ska meddela TK att beslut om speltillstånd har utfärdats. TK äger rätt 
att återkalla speltillstånd om TK finner att speltillståndet har utfärdats i strid med gällande 
internationella bestämmelser. 
Asylsökande ungdomsspelare med tillstånd att spela i kategorin yngre ungdom som övergår till 
kategorin äldre ungdom kan medges förlängt speltillstånd efter särskilt beslut av TK.  
Asylsökande som tillhör kategorin äldre ungdom kan medges speltillstånd i klass som tillhör 
kategorin äldre ungdom efter särskilt beslut av TK. 
Asylsökande som tillhör kategorin äldre ungdom kan medges speltillstånd i seniorserie efter särskilt 
beslut av TK. 
Lag i SHE, Handbollsligan, Dam- och Herrallsvenskan samt division 1 herrar och damer får i 
samma tävlingsmatch (se § 1:2) använda högst två icke EU-/EES-/schweizisk medborgare. Spelare 
med flyktingstatusförklaring likställs med svensk medborgare. 
I svenska cupen, DM och SM får icke EU-/EES-/schweizisk medborgare representera sin förening 
efter samma bestämmelser som för seriespelet. 
Om icke EU-/EES-/schweizisk medborgare haft speltillstånd för svenska föreningar under en 
sammanhängande tid av minst fem år gäller samma bestämmelser som för svensk medborgare. 
Om icke EU-/EES-/schweizisk medborgare varit skriven i Sverige enligt folkbokföringslagen under 
en sammanhängande tid av minst två år och under tiden ej spelat handboll, behöver spelaren ej 
begära tillstånd från sitt nationsförbund för att representera svensk förening. Dock ska tillstånd 
erhållas från EHF alternativt IHF enligt 5.3b i EHF:s reglemente. 
För att Svenska Handbollförbundet ska tillstyrka arbetstillstånd för spelare som kommer från land 
utanför EU, EES och Schweiz gäller att spelaren ska ha kontrakt för spel med lag som spelar i 
högsta eller näst högsta serienivån. 
För att Svenska Handbollförbundet ska tillstyrka arbetstillstånd för ledare som kommer från land 
utanför EU, EES och Schweiz gäller att ledaren, utöver av SHF stipulerat krav på utbildningsnivå, 
ska ha kontrakt som tränare för lag som spelar i den högsta eller näst högsta serienivån. 
 

Endast svensk medborgare äger rätt att representera Sverige i landskamp. 

 
§ 8:10 Särbestämmelser för Elitspelare 
För Elitspelare gäller att 

• alla spelare som deltar i seriematch i de två högsta serierna ska ha kontrakt i enlighet med 
SHF/IHF:s bestämmelser (se definitioner och bilaga 1). 

• kontraktsbunden (skriftligt) spelare, endast kan byta förening efter kontraktstidens utgång, om 
inte moderföreningen dessförinnan godkänner övergången (undantag se § 8:6). 
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§ 8:11 Rätt att under samma tävlingsår representera mer än en förening i tävlingsmatch 
Spelaren kan under samma tävlingsår representera mer än en förening i tävlingsmatch om: 

• Spelaren gör en övergångsanmälan enligt § 8:3 och § 8:4. 
• Spelarens förening upphört med sin verksamhet, (se § 8:6). 
• Icke licensierad spelare gör övergång enligt § 8:5. 
• Övergång sker enligt samarbetsavtal. 

 
§ 8:12 Representationsrätt för spelare inom förening. 
 (Gäller ej förhållandet Förening A / Förening B, detta regleras i kapitel 9) 
Denna paragraf gäller förenings reservlag, här benämnda B-lag, C-lag, osv. 

a)  Spelare som medverkat i ett lag kan delta i samma förenings lag i högre serie/ klass. Se dock 
d) nedan. För U16 och yngre gäller dock § 8:1.3. 

b)  Vid nedflyttning av spelare till lägre serie/klass måste spelaren senast samma dag ”stå över” 
seriematch för A-laget.  
För att ”stå över” måste spelaren vara spelklar för match i det högre placerade laget. I 
matchprotokollet inte markerade utespelare samt två markerade utespelare, som fyller högst 
19 år under det kalenderår som tävlingsåret börjar, kan redan samma dag som seriematch för 
A-laget spela match för B-laget. 

c)  Spelare som inte deltar/deltagit i seriematch för ex A-laget och då kan spela för B-laget, får 
direkt spela för C-laget, om spelaren ej heller deltagit i seriematch för B-laget, o s v. 

d)  Då föreningens övriga lag (B-lag, C-lag, osv) har seriestart före föreningens A-lag är de 
spelare, som ska delta i A-lagets första seriematch, inte deltagarberättigade i den/de serie-
match/-er dessa lag spelar innan A-laget.  
 

I A-lag ej markerade utespelare samt två markerade utespelare, som fyller högst 19 år under 
det kalenderår som tävlingsåret börjar, har dock rätt att delta.  
För målvakt gäller § 8:12 e. 
Övergång mellan A-lag och B-lag kan inte göras om lagen är placerade i samma serie. 

e)  Om flera målvakter markerats i matchprotokollet innan matchstart för A-lag, kan den/de 
målvakt/er som deltagit minsta tiden, genast delta i reservlag som målvakt. Spelaren får ej 
ha deltagit i matchen som utespelare. Målvakten får inte delta i reservlag som utespelare. 
Om målvakterna har deltagit lika mycket i A-laget så får föreningen välja vilken målvakt 
som får delta i reservlaget. 

f)  I en och samma ungdomsturnering får spelare endast delta i ett av föreningens lag i samma 
åldersklass. För U16 och yngre gäller härutöver vissa bestämmelser (§ 6:4 och § 1:3) 

 
§ 8:13 Spelares rätt att delta i omspels-/flyttad match      
Vid match som senareläggs får endast delta spelare som vid ordinarie tidpunkt är berättigad att 
representera föreningen (spelarens spelklara datum vid spelarövergång) 
Vid match som tidigareläggs får endast delta spelare som är spelklara vid det nya matchtillfället. 
Vid beslut om omspel är det den nya speldatumen som ska räknas som officiellt speldatum. 
Spelare som genom övergångsanmälan har bytt förening äger inte rätt att representera förening i 
match som har senarelagts om övergången registrerades före den nya speltiden. 
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§ 8:14    Spelares deltagande i tävlingsmatch 
Inte spelklar spelare får inte delta i tävlingsmatch (se §§ 1:2, 2:11, 8:1, 8:2 och 8:12). 
 
§ 8:15 Spelares möjlighet att spela för annan förening i träningsmatch 
Spelare får endast med sin förenings skriftliga tillstånd delta i träningsmatch för annan förening. 
 
§ 8:16 Representationsbestämmelser beachhandboll 
Det är möjligt att göra en särskild övergångsanmälan för beachhandboll. Om en sådan övergång 
görs så kvarstår spelaren med sin representationsrätt för handboll i den ursprungliga föreningen. 
Övergångsanmälan för beachhandboll görs enligt samma handhavande som för en vanlig 
övergångsanmälan (se § 8:3). När en övergång initieras i IdrottOnline så anges att det handlar om 
en övergång för beachhandboll. 
Övergångar för spel i beachhandboll kan göras under hela tävlingsåret. 
Spelare som påbörjat en SM-tävling i beachhandboll kan inte i samma tävling representera annan 
förening. 
 

Övergång som kontraktsspelare till kontraktsspelare 
Övergång kan ske under förutsättning att 

• kontraktet har löpt ut eller 
• föreningarna är överens 

 

Övergång som icke kontraktsspelare till icke kontraktsspelare 
SHF kan godkänna övergång, även om föreningarna inte är överens.  
 

Övergång som kontraktsspelare till icke kontraktsspelare 
Övergång kan ske under förutsättning att  

• kontraktet har löpt ut eller 
• föreningarna är överens 

 

Övergång som icke kontraktsspelare till kontraktsspelare 
SHF kan godkänna övergång, även om föreningarna inte är överens. 
 

Utbildningsersättning 
Utbildningsersättning utgår inte för övergångar som endast gäller för spel inom beachhandbollen. 
 

Laglicens 
Lag som anmäler sig till tävling och som har laglicens i handbollen behöver inte lösa en ny 
laglicens för att delta inom beachhandbollen. 
Svenska Handbollförbundets (SHF) Försäkringskommitté har fastslagit hur processen med laglicens 
kommer att fungera för lag som inte är föreningsanknutna. 
Alla lag som spelar beachhandboll, där spelare fyller 15 år under tävlingsåret, ska ha laglicens. Alla 
lag som anmäler sig till en tävling (cup/turnering) ska i samband med sin anmälan om deltagande till 
aktuell tävlingsarrangör också meddela SHF att de kommer att delta och inte är föreningsanknutna. 
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Internationell övergång 
Internationell övergång kan endast göras för handboll och beachhandboll samlat. Om en spelare gör 
en internationell övergång (se kapitel 10) så flyttas även spelarens representationsrätt för 
beachhandboll till den utländska föreningen.  
Ovanstående gäller även om spelaren tillhör en förening för handboll och en annan förening för 
beachhandboll. Föreningen där spelaren är registrerad för handboll räknas då som den svenska 
föreningen vid internationell övergång. 



33 
 

 

  KAPITEL 9: SAMARBETSAVTAL                           Reviderat 2022-05-24 
 
  Innehåll §§  
  Upprättande av samarbetsavtal 9:1  
  Registrering av samarbetsförening 9:2  
  Medlemskap i RF och SHF 9:3  
  Deltagande i seriespel 9:4  
  Förfarande vid serieutfall 9:5  
  Deltagande i kvalspel 9:6  
  Uppsägning av samarbetsavtal 9:7  
  Övergångsbestämmelser 9:8  
  Spelares rätt att delta i omspels-/flyttad match 9:9  
 
 
§ 9:1 Upprättande av samarbetsavtal 
Två föreningar får ingå samarbetsavtal och mellan dessa föreningar gäller speciella övergångs- och 
representationsbestämmelser. En förening kan som Förening A ha samarbetsavtal med högst en 
förening (Förening B) inom herr- respektive damverksamheten (förening kan ha ett damavtal och 
ett herravtal). En spelare kan bara omfattas av ett avtal.  
En förening kan ha ett samarbetsavtal som Förening A och ett som förening B, det vill säga ett avtal 
uppåt och ett nedåt. Lag i Svensk Handbollselit (SHE), Handbollsligan, samt i Dam- och 
Herrallsvenskan kan endast vara Förening A, det vill säga, ha ett avtal nedåt i seriesystemet. 
För förening som har ungdomsspelare som studerar på annan ort kan TK dock medge dispens från 
denna regel. (se även § 9:4).    
Förening utan egen seniorverksamhet kan teckna samarbetsavtal med annan förening för seniorspel. 
Samarbetsavtal gäller ej i barn- och ungdomshandboll. Det är dock möjligt för barn- och 
ungdomslag att samverka (se Tävlingsbestämmelser för barn och ungdom, TBBU). 
Den förening som har högsta serietillhörigheten benämns Förening A och den underliggande 
föreningen benämns Förening B.     
Huvudförening (Förening A) kan ha samarbetsavtal med föreningar på följande nivåer: 
 

Huvudförening/Förening A  Samarbetsförening/Förening B 
SHE och Handbollsligan   Division 1 och nedåt 
Dam- och Herrallsvenskan  Division 1 och nedåt 
Division 1   Division 2 och nedåt 
Division 2   Division 3 och nedåt 
Division 3   Division 4 och nedåt 
Division 4, 5, osv  En serie under och nedåt 
 

Om Förening A spelar i SDF:ets lägsta serie gäller att Förening B kan spela i samma serie. Om så 
sker beslutar administrerande SDF hur formerna för detta avtal ska regleras.  
 
§ 9:2 Registrering av samarbetsförening 
Ansökan om registrering av samarbetsavtal ska vara SHF tillhanda senast 15 september. Om 
seriestart i någon av serierna sker före den 15 september gäller första ordinarie speldatum i första 
omgången som sista datum för registrering. Ansökan ska insändas till SDF för yttrande. SDF har 
efter behandling att sända inkomna ansökningar till SHF.  
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Ansökan ska vara gjord på avsedd blankett (finns på SHF:s webbplats). Registreringsavgiften, 
fastställd av SHF, ska vara inbetalad för att avtalet ska vara giltigt.  
Om ansökan och avgift inkommit under perioden 1 juli till 15 september (eller första omgång enligt 
första stycket ovan) börjar avtalet att gälla från det datum då båda villkoren uppfyllts. Under 
perioden 16 september till 30 juni gäller att avtal börjar gälla 1 juli kommande tävlingsår. 
Om av SHF eller SDF arrangerad tävling sträcker sig över en period som börjar i juni och slutar i 
juli kan samarbetsavtal tillåtas efter beslut av TK. 
I annat fall gäller vad som anges i Kap 8. 
 
§ 9:3 Medlemskap i RF och SHF 
Föreningarna ska vara medlemmar i RF och SHF 
 
§ 9:4 Deltagande i seriespel 
Föreningar i SHE och Handbollsligan kan inte ha samarbetsavtal med föreningar i dam- respektive 
herrallsvenskan.  
Föreningar med samarbetsavtal får inte delta på samma divisionsnivå i seriespelet. SDF kan dock ge 
dispens till två föreningar med samarbetsavtal att spela i samma serie/nivå, då föreningarna spelar i 
distriktets lägsta serie.  
En ungdomsspelare måste tillhöra den förening där spelaren spelar ungdomshandboll om inte 
spelaren omfattas av ett samverkansavtal enligt TBBU. 
  
§ 9:5 Förfarande vid serieutfall 
Om två föreningar med samarbetsavtal genom nedflyttning av Förening A kvalificerar sig för 
samma serie upplöses avtalet. Vill de båda föreningarna fortsätta med avtalet måste Förening B 
avstå från uppflyttning alternativt tvångsnedflyttas. 
Förening B kan genom serieseger flyttas upp till samma nivå som Förening A innevarande 
tävlingsår tillhörde, endast om tidigare ingånget samarbetsavtal sagts upp senast 31 december 
innevarande tävlingsår (se även § 9:6). Om samarbetsavtal sägs upp så tillhör spelaren den  
förening den är registrerad för. Spelare kan inte kringgå § 9:8 genom uppsägning av avtal.  
 
§ 9:6 Deltagande i kvalspel 
Förening B får inte kvalspela upp till samma divisionsnivå som förening A innevarande tävlingsår 
tillhörde. Om detta blir aktuellt, får närmast berättigat lag kvalspela. 
Föreningar som under innevarande tävlingsår haft samarbetsavtal kan delta i kvalspel till samma 
nivå under förutsättning att avtalet sagts upp senast 31 december innevarande tävlingsår. 
Skulle samarbetsförening stå som seriesegrare i vårens division 1 ersätts detta lag av närmast 
berättigat lag i aktuell serie.  
För att samarbetsförening i division 1 ska kunna flyttas upp eller kvalspela till högre nivå måste 
tidigare ingånget samarbetsavtal ha sagts upp senast 31 december. Om samarbetsavtal under 
innevarande tävlingsår sägs upp så tillhör spelaren den förening den är registrerad för. Spelare  
kan inte kringgå § 9:8 genom uppsägning av avtal. 
Om förening A degraderas till samma serienivå som förening B och förening B samtidigt placerar 
sig på kvalplats för att stanna kvar i denna serie så sägs samarbetsavtalet inför kommande säsong 
automatiskt upp och förening B får inleda kvalspel. Spelares rätt att delta i kvalspelet styrs av § 9:8. 
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Om förening B vill behålla samarbetsavtalet med förening A så flyttas förening B ned en serienivå 
och nästa berättigat lag erbjuds att kvalspela. 
Om förening A placerar sig på kvalplats för att stanna kvar i en serie samtidigt som förening B två 
nivåer längre ned placerar sig på kvalplats för att avancera en serienivå så får förening B inleda 
kvalspel. Om förening A förlorar sitt kvalspel samtidigt som förening B vinner sitt kvalspel så sägs 
samarbetsavtalet inför kommande säsong automatiskt upp. 
Om förening B i det läget vill behålla samarbetsavtalet med förening A så får förening B inte 
avancera och nästa berättigat lag erbjuds platsen. 
Om förening A placerar sig på kvalplats för att avancera en serienivå samtidigt som förening B i 
serienivån under placerar sig på direktuppflyttningsplats så får förening B inte avancera. Nästa 
berättigat lag erbjuds avancemanget. 
Om förening A placerar sig på kvalplats för att avancera en serienivå samtidigt som förening B i 
serienivån under placerar sig på kvalplats för att avancera så får förening B inte inleda kvalspel. 
Nästa berättigat lag erbjuds att kvalspela. 
 

§ 9:7 Uppsägning av samarbetsavtal  
Uppsägning av samarbetsavtal ska, om inte annat anges i dessa bestämmelser, göras till SHF senast 
den 15 maj. Avtalet upphör då att gälla den 15 juni samma tävlingsår. 
Samarbetsavtal kan under tävlingsåret också sägas upp med omedelbar verkan. Se § 9:5 och 9:6.  
Ett samarbetsavtal som inte sägs upp förlängs automatiskt ytterligare en säsong om villkoren i 
övrigt är uppfyllda. Samarbetsföreningar, som under innevarande tävlingsår säger upp inbördes 
samarbetsavtal före 31 december, äger rätt att återuppta detsamma för kommande tävlingsår, om 
serieutfallet medger detta. 
Om samarbetsavtal under innevarande tävlingsår sägs upp så tillhör spelaren den förening den är 
registrerad för. Spelare kan inte kringgå § 9:8 genom uppsägning av avtal. 
 

§ 9:8 Övergångsbestämmelser 
Vid omflyttning av spelare mellan två föreningar med samarbetsavtal gäller följande: 

a) Vid övergång från Förening B till Förening A är spelaren omedelbart spelklar. Undantag,  
se punkt c nedan. 

b) Vid övergång från Förening A till Förening B måste spelaren senast samma dag "stå över" 
seriematch för Förening A. Spelaren kan ej kringgå detta genom att göra en övergång enligt 
§ 8:3. Slutspelsmatch och kvalmatch för Förening A jämställs med seriematch.  
I matchprotokollet ej markerade utespelare samt två markerade utespelare, som fyller högst 
19 år under det kalenderår som tävlingsåret börjar, kan redan samma dag som seriematchen 
för Förening A göra en övergång till Förening B.  
 

Spelare som senast samma dag ej varit uppsatt i matchprotokollet i seriematch för Förening 
A är direkt spelklar för Förening B. 
Om förening A och förening B har match samma dag så är det endast förening A:s match 
denna dag som är styrande för vilka spelare som får representera i förening B. 
 

OBS! Vid SM och DM-spel gäller § 4:2. För att ”stå över” måste spelaren vara deltagar-
berättigad för match i det högre placerade laget. 

c) Om spelare går från Förening B till Förening A:s reservlag måste den senast samma dag "stå 
över" seriematch för Förening B. Spelaren får gå direkt från Förening A:s reservlag till 
Förening B.  
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I matchprotokollet ej markerade utespelare samt två markerade utespelare, som fyller högst 19 
år under det kalenderår som tävlingsåret börjar, kan redan samma dag som seriematchen för 
Förening B göra en övergång till Förening A:s reservlag”. På samma sätt får målvakt/-er som 
stått minst i förening B genast delta för förening A:s reservlag. 
 
Spelare som deltagit i förening A:s a-lag kan inte kringgå § 9:8 b och § 9:8 f genom att gå från 
förening A:s a-lag till förening A:s reservlag för att därefter spela med förening B. 
 
Om förening A:s reservlag och Förening B spelar i samma serie kan samarbetsövergångar inte 
göras mellan dessa lag. 
 

d) Då Förening B har seriestart före Förening A är de utespelare som ska delta i Förening A:s    
första seriematch, ej deltagarberättigade i den/de seriematch(er) Förening B spelar innan 
Förening A. I förening A ej markerade utespelare samt två markerade utespelare, som fyller 
högst 19 år under det kalenderår som tävlingsåret börjar, har dock rätt att delta. 
 

För målvakt gäller § 9:8 f.  
e) Då Förening B har tre (3) matcher kvar i ordinarie seriespel får ingen utespelare, vilken 

deltagit (markerade) i Förening A:s senaste match, spela någon av de återstående matcherna 
för Förening B (inklusive eventuellt kvalspel). Det är dock tillåtet att gå från Förening B upp 
till Förening A. (se även § 6:4). Om en utespelare under de tre sista matcherna eller 
efterföljande kvalspel går från förening B till förening A blir denna låst till förening A och 
får inte spela ytterligare matcher med förening B i serie eller efterföljande kvalspel. 
 

Om Förening A har match samma dag som Förening B har sin tredje sista match så är det 
denna match som gäller för beräkning av vilka utespelare som inte får delta i de tre sista 
matcherna. 
 

Om Förening A spelar sin senaste match så långt innan Förening B:s tredje sista match att 
Förening B har ytterligare matcher däremellan så är det fortfarande denna match som gäller 
för beräkning av vilka utespelare som inte får delta i de tre sista matcherna.  
Observera att denna match då, dels styr vad som gäller i kommande match för förening B 
(se 9:8 b och f), dels för de sista tre matcherna (se 9:8 e) 
 

Notera även att flyttade matcher kan påverka förutsättningarna för vilken match för 
Förening A som ska räknas som styrande för de tre sista matcherna för förening B (se § 2:9 
och § 9:9)  
 

Observera att § 9:8 e endast gäller utespelare. För målvakt gäller 9:8 f även under de tre sista 
matcherna. 

f) Om flera målvakter markerats i matchprotokollet innan matchstart för Förening A, kan 
den/de målvakt/er som deltagit minsta tiden, genast delta i Förening B som målvakt. 
Spelaren får ej ha deltagit i matchen som utespelare. Målvakten får inte delta i Förening B 
som utespelare (se även § 6:4). Om målvakterna har deltagit lika mycket i Förening A så får 
föreningen välja vilken målvakt som får delta i Förening B. 

g) För ungdomsspelare gäller samma som för seniorspelare vid deltagande i de båda 
föreningarnas seniorlag. Undantag, se § 8:1.  

h) Ungdomsspelare får endast delta i förenings ungdomslag som spelaren efter tävlingsmatch 
är bunden till. 

i) I reservlag får spelaren representera den förening som spelaren efter tävlingsmatch är 
bunden till. 

j) Spelare får i SM, DM eller USM U18 inte representera två föreningar i samma tävling. 
(Undantag se § 4:1) 
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§ 9:9 Spelares rätt att delta i omspels- eller flyttad match 
Vid match som senareläggs får endast delta spelare som vid ordinarie tidpunkt är berättigad att 
representera föreningen (spelarens spelklara datum vid spelarövergång) 
Vid match som tidigareläggs får endast delta spelare som är spelklara vid det nya matchtillfället. 
Vid match där det beslutats omspel är det nya speldatumet som ska räknas som officiellt speldatum. 
Förutsättningen för representation påverkas för båda föreningarna när den ena föreningens match 
flyttas. Om förening A har en match som påverkar representationen i en match som förening B har 
och förening A:s match flyttas till en tidpunkt som ligger på ett datum efter förening B:s match så är 
det fortfarande denna match som styr vilka spelare som får representera i förening B:s match. Tiden 
som part har på sig att göra anmälan om inte spelklar spelare räknas i detta fall från det datum då 
den flyttade matchen spelas. 
Spelare som genom övergångsanmälan har bytt förening till annan förening än samarbetsförening 
äger inte rätt att representera förening i match som har senarelagts om övergången registrerades före 
den nya speltiden. Om övergångsanmälan har gjorts till samarbetsförening äger dock spelaren rätt 
att delta om förutsättningarna i övrigt uppfylls enligt denna paragraf, samt enligt vad som stipuleras 
i § 9:8. 
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  KAPITEL 10: INTERNATIONELLA ÖVERGÅNGAR                Reviderat 2022-05-24 
 
  Innehåll §§  
  Övergång till utländsk förening 10:1 
  Övergång från utländsk förening 10:2 
   
 
 
§ 10:1 Övergång till utländsk förening 
Övergång till spel i förening i annat land sker enligt IHF/EHF-bestämmelserna. 
Spelare som vill göra övergång till utländsk förening måste erhålla speltillstånd av SHF. Innan SHF 
ger speltillstånd till det utländska förbundet ska den svenska föreningen yttra sig över övergången. 
För både svensk och utländsk medborgare gäller att den nya föreningens nationella förbund av SHF 
ska begära Internationellt transfercertifikat. (ITC) 
Kontraktsspelare kan efter kontraktets utgång göra spelarövergång för spel i förening i annat land 
inom och utom ramen för EU-/EES-avtalen. 
Kontraktsspelare kan under löpande kontrakt göra övergång för spel i förening i annat land endast 
efter godkännande av den svenska föreningen.  
Icke kontraktsspelare och kontraktsspelare, i samtliga serier samt ungdom får ansöka om ITC under 
hela tävlingsåret.  
 
§ 10:2 Övergång från utländsk förening  
Spelare ska, via sin blivande förening, ansöka om ITC hos SHF på avsedd blankett. SHF:s, det 
utländska nationsförbundet och europeiska förbundets kostnader för ITC ska betalas av den sökande 
föreningen. 
Om ansökan görs om ITC under tiden 16 februari-30 april får spelaren representera svensk förening 
tidigast den 1 maj. Om spelaren inte har spelat i en utländsk förening på 24 månader eller mer så 
blir spelaren omedelbart spelklar för sin svenska förening när hela övergångsproceduren är klar och 
ITC:en har utfärdats.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



39 
 

SHF:s extra förbundsmöte den 24 april 2005 beslutade enligt förslaget gällande Utbildningsersättning 
i samband med övergångar. Beslutet gäller från 2005-05-01.   
SHF:s förbundsmöte den 27 augusti 2017 beslutade enligt styrelsens förslag om en revidering av 
utbildningsersättningen att börja gälla 2018-05-01.  
Detta är ett reviderat dokument som har fastställts av FS 2022-05-24 och gäller tävlingsåret 2022–2023. 
Beräkningstabell under paragraf 5 uppdateras och börjar gälla per den 1 maj varje år. 
 
1 § Spelår 
Tävlingsåret omfattar tiden den 1 juli–30 juni. 
Tävlingsåret indelas i tre perioder, omfattande perioderna 1 juli–15 februari, 16 februari–30 april och 
den 1 maj–30 juni. 
Licensåret omfattar perioden den 1 oktober–30 september. 
 
2 § Spelares status 
Spelare är antingen kontraktsspelare eller icke kontraktsspelare. Med spelare avses i dessa 
bestämmelser såväl kontraktsspelare som icke kontraktsspelare, såvida inte annat anges. 
Spelare som under kalenderåret från en eller flera föreningar uppbär lön, naturaförmåner eller annan 
skattepliktig förmån är att betrakta som kontraktsspelare. Förmåner och skyldigheter ska vara 
reglerade i ett kontrakt mellan spelaren och föreningen. 
För spelare i de två högsta divisionerna är det obligatoriskt med kontrakt.  
Spelare som spelat match i A-, U- eller J-landslag anses alltid vara kontraktsspelare.     
Varje spelare som har registrerats som kontraktsspelare kan övergå till icke kontraktsspelare Om 
spelaren under de närmaste tolv (12) månaderna ingår nytt kontrakt är han/hon fortfarande att betrakta 
som kontraktsspelare hos den senaste föreningen. 
Alla avtal mellan en spelare och en förening ska innehålla uppgifter om i vilken förening spelaren har 
varit registrerad från 14 års ålder. 
Spelare under 24 år är att jämföra med spelare säsongen 2022–2023 födda mellan den 1 juli 1998 och 
den 30 juni 2008. 
 
3 § Övergångar    
Vad som anges i denna paragraf gäller från och med det kalenderår spelaren fyller 15 år.  
Under perioden 16 februari–30 april går det inte att göra några övergångar, oavsett spelarkategori. 
Under övriga perioder gäller följande: 
 
Övergång som kontraktsspelare till kontraktsspelare 
Övergång kan ske under perioden 1 maj–15 februari. Detta förutsätter att 

• kontraktet har löpt ut  
• föreningarna är överens under pågående kontraktsperiod. 

Beslut gällande 

UTBILDNINGSERSÄTTNING 
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Utbildningsersättning gäller för spelare födda mellan den 1 juli 1998 och den 30 juni 2008. 
 
Förtydligande gällande beskrivningen ”kontraktet har löpt ut” 
En spelare som exempelvis avslutar sitt kontrakt 30 april har tid på sig fram till den 15 februari att 
välja ny förening, detta utan att föreningen han/hon lämnar kan begära mer ersättning än eventuell 
utbildningsersättning. Om nya föreningen spelar i högsta eller näst högsta seniornivå så ska 
utbildningsersättning betalas. Om spelaren går till förening i lägre division ska ingen 
utbildningsersättning betalas såvida inte den nya föreningen skriver kontrakt) 
 
Övergång som kontraktsspelare till icke kontraktsspelare 
Övergång kan ske under perioden 1 maj–15 februari. Detta förutsätter att 

• kontraktet har löpt ut  
• föreningarna är överens under pågående kontraktsperiod. 

I dessa fall ska ingen utbildningsersättning betalas. 
Undantag: Om spelaren inom den närmaste 12 månadersperioden, innan han/hon fyller 24 år, åter får 
status som kontraktsspelare så gäller bestämmelser om utbildningsersättning. 
 
Övergång som icke kontraktsspelare till kontraktsspelare 
Övergången kan ske under perioden 1 maj–30 juni. 
Övergång under perioden 1 juli–15 februari förutsätter att de båda inblandade föreningarna är överens. 
Utbildningsersättning gäller för spelare födda mellan den 1 juli 1998 och den 30 juni 2008. 
 
En icke kontraktsspelare blir kontraktsspelare i samma förening (ej någon övergång) 
Kan ske när som helst under perioden 1 maj–15 februari. Sker det under perioden 16 februari–30 april 
räknas spelare som kontraktsspelare från den 16 februari.  
Utbildningsersättning gäller för spelare födda mellan den 1 juli 1998 och den 30 juni 2008. 
Det innebär att de föreningar som spelaren representerat från och med det tävlingsår som inleddes det 
kalenderår som spelaren fyllde 14 år är berättigade till ersättning.  
 
Övrigt 
Undantag från vad som sägs i denna paragraf får beviljas när synnerliga skäl föreligger, såsom att den 
förening som spelaren är registrerad för under pågående säsong upphör med sin verksamhet på grund 
av konkurs eller annan orsak. 
Övergångar ska ske enligt de administrativa rutiner som fastställts av SHF. 
 
4 § Spelaravtal / Kontrakt 
Kontraktsspelare ska ha ett skrivet kontrakt med sin förening. Detta är obligatoriskt i de två högsta 
serierna, såväl på dam- som herrsidan. Spelare i serier från division 1 och lägre behöver ej teckna 
kontrakt. Kontraktet ska uppfylla de av SHF fastställda kontraktsnormerna enligt SHF:s förslag till 
spelaravtal. Kontraktet ska alltid innehålla uppgifter om tidsomfattningen och de ekonomiska 
villkoren som överenskommits. Ett kontrakt med en omyndig spelare ska innehålla vårdnadshavarens 
underskrift. 
 



41 
 

Det åligger alla föreningar att senast den 1 oktober rapportera vilka spelare som är kontraktsbundna 
under det pågående spelåret, vilket görs på det sätt som SHF har fastställt. Tillkommande spelare ska 
kontinuerligt rapporteras. 
Efter avtalstidens utgång har spelaren rätt att övergå till annan svensk eller utländsk förening. Den 
förening som spelaren lämnar har inte rätt att kräva spelaren eller spelarens nya förening på någon 
form av ekonomisk ersättning. Föreningen äger dock rätt till Utbildningsersättning, som säsongen 
2021–2022 innefattar spelare födda mellan den 1 juli 1997 och 30 juni 2007 och som blir 
kontraktsspelare. 
 
5 § Utbildningsersättning 
Antalet utbildningsår från 14 års ålder ligger till grund för utbildningsersättningen vid nationell 
övergång. 
I enlighet med vad som anges i denna paragraf ska en ekonomisk ersättning betalas upp till och med 
det brytdatum som justeras efter varje säsong. 
När en spelares första seniorkontrakt börjar gälla ska en ekonomisk ersättning utbetalas till den 
förening/de föreningar som medverkat i spelarens utbildning. Om spelaren varit registrerad för två 
föreningar under ett tävlingsår ska beloppet fördelas proportionellt med 1/12-del per månad. 
Om spelarens kontrakt börjar gälla under perioden 16 februari–30 april men övergång till den nya 
föreningen inte registreras förrän efter 30 april så är det övergångsdatumet som styr regleringen av 
utbildningsersättning. 
U19-spelare och äldre räknas som senior och därmed tillhörande föreningens representationslag.  
U18-spelare och yngre som har kontrakt räknas som tillhörande sin ungdomsklass till dess att spelaren 
gör seniorlagsdebut. I det skedet räknas spelaren automatiskt som tillhörande sin förenings 
representationslag. Detta gäller även om spelaren gör sin debut i samarbetsförening i lägre division. 
Om debut sker i samarbetsförening på högre nivå så är det denna nivå som ska användas vid 
beräkning av ersättning. 
När spelaren därefter blir kontraktsspelare i en ny förening ska ersättning endast utgå till den förening 
spelaren lämnar.  
Vid internationella övergångar inom Europa – se EHF:s bestämmelser i detta avseende. 
 
Beräkning av utbildningsersättning ska ske enligt följande nivåer och kategorier  
             
Från 
     Till 

    Ålder säsong 2022–2023  
 

Elit 4,6   Elit 5,6  98 07 01–99 06 30 2,9  
Allsvenskan 4,2   Allsvenskan 3,8  99 07 01–00 06 30 2,7  
Div.1 3,1   Div.1 2,2  00 07 01–01 06 30 2,5  
Div.2 2,3   Div.2 1,9  01 07 01–02 06 30 2,3  
Div.3-lägre 1,7   Div.3-lägre 1,3  02 07 01–03 06 30 2,1  
U18 och U17 2,5    U18 och U17 1,9  03 07 01–04 06 30 1,9  
U16 och U15 2,3   U16 och U15 1,9  04 07 01–05 06 30 1,7  

         

05 07 01–06 06 30 
06 07 01–07 06 30 
07 07 01–08 06 30 

1,5 
1,5 
1,5  

          
 

Om en U18-spelare eller yngre byter förening och spelar i ett seniorlag som ligger på en nivå som ger 
en lägre tariff än ungdomstariffen så är det ungdomstariffen som ska räknas. 
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För serietillhörighet och ålderstariff räknas den kommande säsongen om övergången görs under perioden 
1/5–30/6. Vid övergång under perioden 1/7–15/2 räknas serietillhörigheten innevarande säsong. Inför 
säsongen 2025–2026 alla tariffer att räknas upp mot konsumentprisindex. 
 

När spelare går uppåt eller parallellt i systemet 
Multiplicera ihop de aktuella talen. Resultatet = utbildningsersättningen (i tkr) 
Undantag: Blir resultatet 8,36 eller lägre, utgår ingen utbildningsersättning (i tkr) 
 

När spelare går ner i seriesystemet 
Multiplicera ihop de aktuella talen. Resultatet = utbildningsersättningen (i tkr) 
Undantag: Blir resultatet 10,45 eller lägre, utgår ingen utbildningsersättning (i tkr) 
 

Särbestämmelser 
Om en kontraktsspelare slutar spela handboll och inom tolv månader efter att kontraktet löpte ut blir 
kontraktsspelare igen ska spelaren fortfarande anses vara registrerad för den förening som han/hon 
senast var registrerad för. Denna förening är även berättigad ersättning om spelarens födelsedatum 
fortfarande befinner sig inom spannet för utbildningsersättning. 
Om en kontraktsspelare blir icke kontraktsspelare och inom tolv månader efter att kontraktet löpte ut 
blir kontraktsspelare igen har den förening där spelaren hade kontrakt rätt till utbildningsersättning. 
Ersättningen ska beräknas utifrån att spelaren hade gjort en direktövergång. Detta gäller om spelarens 
födelsedatum när den blev icke kontraktsspelare befann sig inom spannet för utbildningsersättning. 
Amatörföreningen har rätt att få den andelen av utbildningsersättningen som motsvarar den tid 
spelaren har varit i föreningen. Den summa som amatörföreningen har rätt till kan dock aldrig 
överstiga den summa som en direktövergång från amatörföreningen till den nya kontraktsföreningen 
skulle ha genererat.  
Om en kontraktsspelare blir icke kontraktsspelare och efter tolv månader går till ny kontraktsnivå 
gäller att utbildningsersättning ska regleras i enlighet med matrisen under § 5 i bilaga 1. Ersättningen 
ska fördelas mellan den tidigare kontraktsföreningen och amatörföreningen i förhållande till den tid 
som de två föreningarna har haft spelaren hos sig. 
Om en kontraktsspelaren inom tolv månader från att kontrakt börjar gälla byter förening och fortsätter 
att vara kontraktsspelare och då på en högre nivå så ska utbildningsersättning räknas om. Detta gäller 
om spelarens födelsedatum när den första övergången gjordes befann sig inom spannet för 
utbildningsersättning. Ersättning för spelaren ska räknas ut som om en direktövergång hade gjorts. 
Denna summa ska sedan fördelas mellan de föreningarna på ett sådant sätt att den ursprungliga 
utbetalningen av utbildningsersättning tillsammans med den nya utbetalningen når samma nivå som 
vid en direktövergång. Resterande summa tillfaller den mellanliggande föreningen. 
Motsvarande omräkning ska även göras om en spelare genom samarbetsavtal inom tolv månader 
representerar en förening på högre nivå. 
Om en spelare byter till ny kontraktsnivå fler än en gång inom tolv månader så ska ny kalkyl göras för 
alla inblandade föreningar.  
Om spelaren första kontrakt under tolvmånadersperioden också var spelarens första kontrakt så ska 
även underliggande föreningar ta del av den omfördelade summan i enlighet med vad som stipuleras i 
tredje stycket i denna paragraf. 
Om en spelare har haft uppehåll från spel under en period som överstiger tolv månader och sedan blir 
kontraktsspelare ska perioden med uppehåll räknas av vid reglering av utbildningsersättning. Om 
spelaren hade uppehållet närmast före kontraktsskrivning ska spelarens ålder och den tillhörande 
föreningens serienivå vid tidpunkten när uppehållet inleddes användas. Det är dock innevarande 
säsongs matematiska tariff användas. Regeln om lägsta nivå för utbetalning gäller på hela beloppet, 
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uppehållet inräknat. Om spelaren har haft ett uppehåll på mindre än tolv månader räknas det som att 
spelaren inte har haft något uppehåll. 
 

Utbetalning av ersättning 
Den mottagande föreningen ska upplysa den tidigare föreningen om att den har rätt till ersättning. Den 
tidigare föreningen ska sedan till den nya föreningen lämna in ett underlag för utbetalning, exempelvis 
i form av en faktura. 
Ersättningen ska utbetalas av den nya föreningen till spelarens tidigare förening/föreningar senast 
inom 14 dagar från det datum övergången registrerats hos SHF.  
Den tidigare föreningen är skyldig att i sin tur, betala till annan/andra föreningar som är rätt till del av 
utbildningsersättningen. Denna ersättning ska utbetalas inom 14 dagar till berörd/berörda 
förening/föreningar. Mottagande förening har en skyldighet att i kontraktet dokumentera vilka 
föreningar som spelaren har tillhört. Spelaren ska, om nödvändigt, biträda den nya föreningen med 
upplysningar för att föreningen ska kunna fullgöra denna skyldighet.  
Om tidigare förening avstår sin ersättning så fråntar det inte mottagande förenings ansvar att betala 
ersättning till föreningar i underliggande led. Om en sådan situation uppstår ska mottagande förening 
kontakta underliggande föreningar för att reglera skulden. 
Beträffande spelare, som bytt förening som ickekontraktsspelare och som vid ett senare tillfälle blir 
kontraktsspelare i föreningen, ska ersättningen utbetalas senast inom 14 dagar från det att 
kontraktsspelaravtalet undertecknades av spelaren och föreningen. 
Om en spelare, i samförstånd med sin nya förening, byter förening under pågående avtalstid men 
innan spelaren fyllt 24 år, ska ersättningen för utbildning till den förra föreningen, i förekommande 
fall, inräknas i den ekonomiska överenskommelse som moderföreningen och den nya föreningen 
ingår. 
Om inte betalningsterminen, enligt information ovan, följs av den nya föreningen kan speltillståndet 
återkallas, dock först efter begäran av den tidigare föreningen (eller någon av de tidigare, om det 
handlar om första kontrakt). 
Förening som inte observerar de skyldigheter som stipuleras i bestämmelserna kan av SHF ådömas 
bestraffning enligt RF:s och SHF:s stadgar.  
_   _   _   _   _ _   _   _   _   _ _   _   _   _   _ _   _   _   _   _ _   _   _   _   _ _   _   _   _   _ 
 
Information och frågor gällande Utbildningsersättning besvaras av Svenska Handbollförbundets 
Tävlingsavdelning: 
 
Adam Engström Niklas Axvallen Amanda Törner 
08-699 65 56 08-699 65 52 08-699 65 57 
adam.engstrom@handboll.rf.se niklas.axvallen@handboll.rf.se amanda.torner@handboll.rf.se 
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Reglemente för Handbollsligans elitlicens  
1.BAKGRUND 

1.1 Svenska Handbollförbundet (SHF) har bestämt att för deltagande i Handbollsligan krävs 
att ett lag, förutom att det ska kvalificera sig sportsligt även ska uppfylla gällande krav på 
arenabestämmelser för sina hemmamatcher (”Arenabestämmelser för handboll i Sverige”) 
samt ha erhållit s.k. elitlicens.  

1.2 För att pröva om förutsättningar för att erhålla elitlicens föreligger har en särskild 
Liganämnd inrättats.  

1.3 Detta reglemente reglerar Liganämndens arbetsuppgifter och anger förutsättningarna för 
att elitlicens ska erhållas.  

1.4 Den sportsliga kvalificeringen sker genom utfall i seriespel i Handbollsligan eller kvalspel 
och kravet på arena för hemmamatcher, se § 1.1, prövas av SHF Arenagrupp.  

 

2 SYFTE  

2.1 Syftet med elitlicensen är att långsiktigt kvalitetssäkra svensk elithandboll och därmed 
skapa förutsättningar för ekonomisk stabilitet och att föreningarna tävlar på lika villkor.  

 

3 LIGANÄMNDENS UPPDRAG  

3.1 Liganämnden har att pröva om föreningarna i Handbollsligan följer vad som anges i detta 
reglemente och ska varje år pröva om förening i Handbollsligan ska erhålla elitlicens för att få 
spela i Handbollsligan nästkommande säsong. (Med förening avses i detta reglemente även 
annan bolagsform som berörd handbollsverksamhet bedrivs i.)  

3.2 Bedömning av elitlicens görs på föreningsnivå. För förening som även har 
representationslag i Handbollsligan/SHE gäller att om föreningen ej uppfyller kraven på 
Elitlicens för Handbollsligan/SHE uppfyller föreningen ej heller kraven för elitlicens för 
SHE/Handbollsligan. 

 

4 KRAV PÅ FÖRENING I HANDBOLLSLIGAN  

4.1 Förening i Handbollsligan ska  

- betala skatter och avgifter i tid 

- betala avgifter till SHF, SDF (SpecialDistriktFörbund) och andra berörda organisationer i tid 

- lämna årsredovisning och inkomma med handlingar och uppgifter som Liganämnden begär 
samt följa de mallar och format som Liganämnden anger 

- bedriva sin verksamhet med sund ekonomi och verka i enlighet med riktlinjer 
frånRiksidrottsförbundet (RF) och SHF 

- ha en styrelse med kompetens inom ekonomi, administration och idrottsverksamhet samt 
en auktoriserad revisor. 
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Vad gäller föreningens skyldighet att betala samtliga skatter och avgifter i tid kan 
Liganämnden, utöver att göra egna kontroller, begära att föreningens styrelse intygar att 
sådana är betalda.  

4.2 Föreningens räkenskapsår ska omfatta tiden 1/5-30/4. Liganämnden kan ge dispens för 
annat räkenskapsår om särskilda skäl finns.  

4.3 Årsredovisning, liksom övrig ekonomisk redovisning, ska vara upprättad enligt 
årsredovisningslagen, följa RF:s baskontoplan och SHF:s riktlinjer samt av Liganämnden 
gällande redovisningsprinciper. 

4.4 Årsredovisning, granskad och reviderad av föreningens auktoriserade revisor, ska vara 
Liganämnden tillhanda senast den 30 september det år som räkenskapsåret går ut. 

4.5 Delårsbokslut som begärs in av Liganämnden skall vara granskade och reviderade av 
auktoriserad revisor. Delårsbokslutet skall upprättas enligt samma redovisningsprinciper som 
årsredovisning och förening skall, i delårsbokslutet, hänvisa till av Liganämnden gällande 
redovisningsprinciper. Den auktoriserade revisorn skall vid sin granskning av delårsboksluten 
säkerställa att dessa följts. Se p 4.3 ovan. Om Liganämnden anser att behov finns kan de av 
föreningens auktoriserade revisor begära att en särskild granskning utförs. 

4.6 När eget kapital skall summeras för bedömning av Liganämnden accepteras följande 
avvikelser från ”god redovisningssed” när årsredovisning och delårsbokslut upprättas. 

a/ Övervärde i tillgångar, bokfört värde jämfört marknadsvärde, skall styrkas av extern 
värdering utförd av auktoriserad värderingsman och får tillgodoräknas eget kapital. 
Värderingsutlåtandet får ej vara äldre än sex månader vid beräkning av eget kapital, och 
skall biläggas övriga handlingar.  

Spelare får dock aldrig tas upp som en tillgång vid beräkning av eget kapital.  

b/ Efterställt lån får hänföras till eget kapital under förutsättning att det finns en skriftlig 
överenskommelse med långivare om att återbetalning ej får ske innan eget kapital är positivt 
enligt fastställd årsredovisning.  

4.7 Förening som enligt senaste årsredovisning har negativt eget kapital måste återställa 
detta inom en period av två år och åtta månader efter utgången av det räkenskapsår då det 
negativa egna kapitalet konstaterades den första gången (tredjedelsregeln). 

Föreningen skall till Liganämnden inkomma med en ekonomisk plan för hur man ska 
återställa det egna kapitalet, där riktlinjen är att minst en tredjedel av det negativa egna 
kapitalet skall återställas per räkenskapsår. Om föreningens rörelseresultat väsentligen 
avviker från den ekonomiska planen kan föreningen nekas Elitlicens även innan tidsperioden 
för tredjedelsregeln nått sitt slut. 

Den ekonomiska planen skall vara en realistisk, övergripande plan för hela perioden 
föreningen är inom tredjedelsregeln och den ska innehålla en detaljerad budget/prognos till 
nästkommande ordinarie bokslutstidpunkt (30/4). Väsentliga poster i budget/prognos skall 
skriftligen kommenteras. 

Uppföljning av planen görs löpande där föreningen skall, utöver årsbokslut, lämna in 
delårsbokslut per den 31 december så länge föreningen befinner sig inom tredjedelsregeln 
samt per annan tidpunkt som Liganämnden bedömer nödvändig för att uppföljning skall 
kunna utföras. Delårsboksluten skall vara upprättade enligt vad som anges i p 4.5. 
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För förening som befinner sig under sista året i tredjedels-regeln gäller särskilt följande. 
Föreningen skall till Liganämnden inkomma med delårsbokslut per den 31 december 
upprättat enligt vad som anges i p 4.5 ovan, utvisande att det negativa kapitalet helt har 
återställts. Föreningen skall därtill senast den 15 juni nästföljande år inkomma med 
årsredovisning granskad och reviderad av auktoriserad revisor utvisande att det positiva 
egna kapitalet är intakt. 

 

5 KRAV PÅ FÖRENING I ALLSVENSKAN 

5.1 Förening i Allsvenskan skall  

- lämna senaste årsredovisning och inkomma med handlingar och uppgifter som 
Liganämnden begär 

- bedriva sin verksamhet med sund ekonomi och verka i enlighet med riktlinjer från 
Riksidrottsförbundet (RF) och SHF 

- ha en styrelse med kompetens inom ekonomi, administration och idrottsverksamhet samt 
en auktoriserad revisor. 

5.2 Förening i Allsvenskan ska, för uppflyttning till Handbollsligan, uppfylla kraven på 
Elitlicens för Handbollsligan enligt kapitel 4, punkt 4.1-4.5, samt i princip ha ett positivt eget 
kapital (se undantag nedan punkt 5.3). Lag som inte uppfyller dessa krav kan fortsatt spela i 
Allsvenskan. 

5.3 Förening med negativt eget kapital vid senaste bokslut kan dock efter beslut av 
Liganämnden uppflyttas. Detta förutsatt att en reviderad delårsrapport per 31/12, som visar 
att det egna kapitalet är positivt, lämnats senast före februari månads utgång.  

Beslut avseende elitlicens meddelas senast samma dag som sista spelomgång i grundserien 
och avser nästkommande säsong. Dock äger Liganämnden efter godkännande från SHF;s 
förbundsstyrelse rätt att bestämma annan senare tidpunkt för beslut. För förening som under 
innevarande säsong har befunnit sig i tredje året för tredjedels-regeln enligt p. 4.7 ovan och till 
Liganämnden inkommit med delårsbokslut per den 31 december som visat att det negativa 
kapitalet helt har återställts lämnar Liganämnden endast ett preliminärt beslut om elitlicens. 
Slutligt beslut om elitlicens lämnas av Liganämnden, efter granskning och godkännande av 
föreningen inkommen årsredovisning enligt punkt 4.7 ovan, senast den (15 juni). 

 

6 PRÖVNING AV ELITLICENS  

6.1 Elitlicens ska inte beviljas om vad som anges nedan i denna punkt föreligger. Detta 
förutsatt att inte sådana särskilda skäl föreligger som medför att licens ändå skall beviljas.  

a/ Förening har obetalda skatter eller avgifter, som inte uppgår till obetydligt belopp, per den 
dag då Liganämnden fattar sitt beslut.  

b/ Förening har obetalda avgifter till SHF, SDF eller RF, som inte uppgår till obetydligt 
belopp, per den dag då Liganämnden fattar sitt beslut.  

c/ Föreningens egna kapital har inte visats bli återställt i enlighet med tredjedelsregel enligt 
vad som anges i p 4.7 ovan.  

d/ Förening har på annat sätt, inom ramen för den idrottsliga verksamheten, gjort sig skyldig 
till ekonomiska eller andra oegentligheter som allvarligt skadat idrottens anseende. 



47 
 

6.2 Liganämnden ska även i övrigt inte bevilja elitlicens för förening som i väsentligt 
hänseende brutit mot vad som åligger förening enligt detta reglemente om inte sådana 
särskilda skäl föreligger som medför att licens ändå ska beviljas.  

 

7 ÖVRIGA SANKTIONER  

7.1 Liganämnden ska, om inte särskilda skäl finns, ta ut sk straffavgift för de föreningar som 
inte i tid lämnar handlingar, inklusive årsredovisning och andra rapporter enligt detta 
reglemente. Straffavgift utgår normalt med 5 000 kronor. Vid upprepade förseningar eller 
förseningar längre än 30 dagar utgår straffavgift på minst 10 000 kr men kan utgå med upp 
till 25 000 beroende på vikten av förseningen. Uteblivet val av auktoriserad revisor kan 
sanktioneras med upp till 25 000 kr. 

 

8 LIGANÄMNDENS SAMMANSÄTTNING ARBETE MM  

8.1 Liganämnden ska bestå av tre oberoende ledamöter, utsedda av SHF:s styrelse. Svensk 
Elithandboll Herr (SEH) har nomineringsrätt av ledamöter. Nämndens ledamöter ska utses 
så att nämnden har kompetens inom ekonomi, idrottsverksamhet och juridik. Ledamöterna 
utses för två år i taget. Ordförande i Liganämnden utses inom nämnden.  

8.2 Om jäv föreligger för någon ledamot ska SHF:s styrelse efter samråd med SEH:s styrelse 
anvisa ersättare för jävig ledamot.  

8.3 Nämndens ledamöter har tystnadsplikt och får inte röja vad som förevarit under 
nämndens sammanträden eller vad som framgår av till nämnden inkomna handlingar. 
Nämnden har dock inte tystnadsplikt i förhållande till SHF eller till SEH:s medlemsmöten i 
sådan omfattning som SHF och SEH bestämmer.  

8.4 Liganämnden ska lämna råd och anvisningar till föreningarna avseende förutsättningarna 
för elitlicens.  

8.5 Liganämnden har att självständigt utifrån vad som anges i detta reglemente pröva om 
förening ska beviljas elitlicens eller inte och fatta övriga beslut. Beslut ska fattas med enkel 
majoritet och vara motiverade och skriftliga.  

8.6 Liganämndens beslut ska distribueras av Liganämnden till SHF med kopia till SEH. SHF 
har därefter att skicka dem vidare till berörd förening. SHF äger dock rätt att på SHF:S 
hemsida omedelbart efter att besluten fattats meddela vilka föreningar som erhållit elitlicens 
och eventuellt inte erhållit sådan.  

8.7 Beslut avseende elitlicens meddelas senast samma dag som sista spelomgång i 
grundserien och avser nästkommande säsong. Dock äger Liganämnden efter godkännande 
från SHF;s förbundsstyrelse rätt att bestämma annan senare tidpunkt för beslut. För förening 
som under innevarande säsong har befunnit sig i tredje året för tredjedels-regeln enligt p. 4.7 
ovan och till Liganämnden inkommit med delårsbokslut per den 31 december som visat att  
det negativa kapitalet helt har återställts lämnar Liganämnden endast ett preliminärt beslut  
om elitlicens. Slutligt beslut om elitlicens lämnas av Liganämnden, efter granskning och 
godkännande av föreningen inkommen årsredovisning enligt p.4.7 ovan, senast den (15 juni).  

8.8 Eventuella kostnader, inklusive reskostnader för nämndens ledamöter, för Liganämndens 
arbete bekostas av SHF.  
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9 ÖVERKLAGANDE  

9.1 Beslut som Liganämnden fattat får överklagas till Riksidrottsnämnden (RIN). 
Överklagandet ska skickas till RIN och ska ha kommit in till RIN senast inom tre veckor från 
den dag då Liganämndens beslut meddelades.  

 

10 ÄNDRINGAR I REGLEMENTET  

10.1 Förändringar i detta reglemente måste för att gälla vara godkända av SHF:s årsmöte 
efter samråd med SEH. Mindre justeringar som inte är av principiell art får bestämmas av 
SHF:s styrelse efter samråd med SEH.  

 

Bilagor  

• Årsredovisningsmall (se SHF:s webbplats) 
• Kontoplan med anvisningar (se SHF:s webbplats) 
• SHF:s blanketter avseende handlingsplan, budget enligt budgetmall, statistikuppgifter  

(se SHF:s webbplats) 
• Riktlinjer avseende redovisningsprinciper för Elitlicens (se bilaga 4) 
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Reglemente för SHE:s elitlicens  
1.BAKGRUND 

1.1 Svenska Handbollförbundet (SHF) har bestämt att för deltagande i SHE krävs att ett lag, 
förutom att det ska kvalificera sig sportsligt även ska uppfylla gällande krav på 
arenabestämmelser för sina hemmamatcher (”Arenabestämmelser för handboll i Sverige”) 
samt ha erhållit s.k. elitlicens.  

1.2 För att pröva om förutsättningar för att erhålla elitlicens föreligger har en särskild 
Liganämnd inrättats.  

1.3 Detta reglemente reglerar Liganämndens arbetsuppgifter och anger förutsättningarna för 
att elitlicens ska erhållas.  

1.4 Den sportsliga kvalificeringen sker genom utfall i seriespel i SHE eller kvalspel och kravet 
på arena för hemmamatcher, se § 1.1, prövas av SHF Arenagrupp.  

 

2 SYFTE  

2.1 Syftet med elitlicensen är att långsiktigt kvalitetssäkra svensk elithandboll och därmed 
skapa förutsättningar för ekonomisk stabilitet och att föreningarna tävlar på lika villkor.  

 

3 LIGANÄMNDENS UPPDRAG  

3.1 Liganämnden har att pröva om föreningarna i SHE följer vad som anges i detta 
reglemente och ska varje år pröva om förening i SHE ska erhålla elitlicens för att få spela i 
SHE nästkommande säsong. (Med förening avses i detta reglemente även annan 
bolagsform som berörd handbollsverksamhet bedrivs i.)  

3.2 Bedömning av elitlicens görs på föreningsnivå. För förening som även har 
representationslag i Handbollsligan/SHE gäller att om föreningen ej uppfyller kraven på 
Elitlicens för Handbollsligan/SHE uppfyller föreningen ej heller kraven för elitlicens för 
SHE/Handbollsligan. 

 

4 KRAV PÅ FÖRENING I SHE  

4.1 Förening i SHE ska  

- betala skatter och avgifter i tid 

- betala avgifter till SHF, SDF (SpecialDistriktFörbund) och andra berörda organisationer i tid 

- lämna årsredovisning och inkomma med handlingar och uppgifter som Liganämnden begär 
samt följa de mallar och format som Liganämnden anger 

- bedriva sin verksamhet med sund ekonomi och verka i enlighet med riktlinjer från 
Riksidrottsförbundet (RF) och SHF 

- ha en styrelse med kompetens inom ekonomi, administration och idrottsverksamhet samt 
en auktoriserad revisor. 
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Vad gäller föreningens skyldighet att betala samtliga skatter och avgifter i tid kan 
Liganämnden, utöver att göra egna kontroller, begära att föreningens styrelse intygar att 
sådana är betalda.  

4.2 Föreningens räkenskapsår ska omfatta tiden 1/5-30/4. Liganämnden kan ge dispens för 
annat räkenskapsår om särskilda skäl finns.  

4.3 Årsredovisning, liksom övrig ekonomisk redovisning, ska vara upprättad enligt 
årsredovisningslagen, följa RF:s baskontoplan och SHF:s riktlinjer samt av Liganämnden 
gällande redovisningsprinciper. 

4.4 Årsredovisning, granskad och reviderad av föreningens auktoriserade revisor, ska vara 
Liganämnden tillhanda senast den 30 september det år som räkenskapsåret går ut. 

4.5 Delårsbokslut som begärs in av Liganämnden skall vara granskade och reviderade av 
auktoriserad revisor. Delårsbokslutet skall upprättas enligt samma redovisningsprinciper som 
årsredovisning och förening skall, i delårsbokslutet, hänvisa till av Liganämnden gällande 
redovisningsprinciper. Den auktoriserade revisorn skall vid sin granskning av delårsboksluten 
säkerställa att dessa följts. Se p 4.3 ovan. Om Liganämnden anser att behov finns kan de av 
föreningens auktoriserade revisor begära att en särskild granskning utförs. 

4.6 När eget kapital skall summeras för bedömning av Liganämnden accepteras följande 
avvikelser från ”god redovisningssed” när årsredovisning och delårsbokslut upprättas. 

a/ Övervärde i tillgångar, bokfört värde jämfört marknadsvärde, skall styrkas av extern 
värdering utförd av auktoriserad värderingsman och får tillgodoräknas eget kapital. 
Värderingsutlåtandet får ej vara äldre än sex månader vid beräkning av eget kapital, och 
skall biläggas övriga handlingar.  

Spelare får dock aldrig tas upp som en tillgång vid beräkning av eget kapital.  

b/ Efterställt lån får hänföras till eget kapital under förutsättning att det finns en skriftlig 
överenskommelse med långivare om att återbetalning ej får ske innan eget kapital är positivt 
enligt fastställd årsredovisning.  

4.7 Förening som enligt senaste årsredovisning har negativt eget kapital måste återställa 
detta inom en period av två år och åtta månader efter utgången av det räkenskapsår då det 
negativa egna kapitalet konstaterades den första gången (tredjedelsregeln). 

Föreningen skall till Liganämnden inkomma med en ekonomisk plan för hur man ska 
återställa det egna kapitalet, där riktlinjen är att minst en tredjedel av det negativa egna 
kapitalet skall återställas per räkenskapsår. Om föreningens rörelseresultat väsentligen 
avviker från den ekonomiska planen kan föreningen nekas Elitlicens även innan tidsperioden 
för tredjedelsregeln nått sitt slut. 

Den ekonomiska planen skall vara en realistisk, övergripande plan för hela perioden 
föreningen är inom tredjedelsregeln och den ska innehålla en detaljerad budget/prognos till 
nästkommande ordinarie bokslutstidpunkt (30/4). Väsentliga poster i budget/prognos skall 
skriftligen kommenteras. 

Uppföljning av planen görs löpande där föreningen skall, utöver årsbokslut, lämna in 
delårsbokslut per den 31 december så länge föreningen befinner sig inom tredjedelsregeln 
samt per annan tidpunkt som Liganämnden bedömer nödvändig för att uppföljning skall 
kunna utföras. Delårsboksluten skall vara upprättade enligt vad som anges i p 4.5. 
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För förening som befinner sig under sista året i tredjedels-regeln gäller särskilt följande. 
Föreningen skall till Liganämnden inkomma med delårsbokslut per den 31 december 
upprättat enligt vad som anges i p 4.5 ovan, utvisande att det negativa kapitalet helt har 
återställts. Föreningen skall därtill senast den 15 juni nästföljande år inkomma med 
årsredovisning granskad och reviderad av auktoriserad revisor utvisande att det positiva 
egna kapitalet är intakt. 

 

5 KRAV PÅ FÖRENING I ALLSVENSKAN 

5.1 Förening i Allsvenskan skall  

- lämna senaste årsredovisning och inkomma med handlingar och uppgifter som 
Liganämnden begär 

- bedriva sin verksamhet med sund ekonomi och verka i enlighet med riktlinjer från 
Riksidrottsförbundet (RF) och SHF 

- ha en styrelse med kompetens inom ekonomi, administration och idrottsverksamhet samt 
en auktoriserad revisor. 

5.2 Förening i Allsvenskan ska, för uppflyttning till SHE, uppfylla kraven på Elitlicens för SHE 
enligt kapitel 4, punkt 4.1-4.5, samt i princip ha ett positivt eget kapital (se undantag nedan 
punkt 5.3). Lag som inte uppfyller dessa krav kan fortsatt spela i Allsvenskan. 

5.3 Förening med negativt eget kapital vid senaste bokslut kan dock efter beslut av 
Liganämnden uppflyttas. Detta förutsatt att en reviderad delårsrapport per 31/12, som visar 
att det egna kapitalet är positivt, lämnats senast före februari månads utgång.  

Beslut avseende elitlicens meddelas senast samma dag som sista spelomgång i grundserien 
och avser nästkommande säsong. Dock äger Liganämnden efter godkännande från SHF;s 
förbundsstyrelse rätt att bestämma annan senare tidpunkt för beslut. För förening som under 
innevarande säsong har befunnit sig i tredje året för tredjedels-regeln enligt p. 4.7 ovan och till 
Liganämnden inkommit med delårsbokslut per den 31 december som visat att det negativa 
kapitalet helt har återställts lämnar Liganämnden endast ett preliminärt beslut om elitlicens. 
Slutligt beslut om elitlicens lämnas av Liganämnden, efter granskning och godkännande av 
föreningen inkommen årsredovisning enligt punkt 4.7 ovan, senast den (15 juni). 

 

6 PRÖVNING AV ELITLICENS  

6.1 Elitlicens ska inte beviljas om vad som anges nedan i denna punkt föreligger. Detta 
förutsatt att inte sådana särskilda skäl föreligger som medför att licens ändå skall beviljas.  

a/ Förening har obetalda skatter eller avgifter, som inte uppgår till obetydligt belopp, per den 
dag då Liganämnden fattar sitt beslut.  

b/ Förening har obetalda avgifter till SHF, SDF eller RF, som inte uppgår till obetydligt 
belopp, per den dag då Liganämnden fattar sitt beslut.  

c/ Föreningens egna kapital har inte visats bli återställt i enlighet med tredjedelsregel enligt 
vad som anges i p 4.7 ovan.  

d/ Förening har på annat sätt, inom ramen för den idrottsliga verksamheten, gjort sig skyldig 
till ekonomiska eller andra oegentligheter som allvarligt skadat idrottens anseende. 
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6.2 Liganämnden ska även i övrigt inte bevilja elitlicens för förening som i väsentligt 
hänseende brutit mot vad som åligger förening enligt detta reglemente om inte sådana 
särskilda skäl föreligger som medför att licens ändå ska beviljas.  

 

7 ÖVRIGA SANKTIONER  

7.1 Liganämnden ska, om inte särskilda skäl finns, ta ut sk straffavgift för de föreningar som 
inte i tid lämnar handlingar, inklusive årsredovisning och andra rapporter enligt detta 
reglemente. Straffavgift utgår normalt med 5 000 kronor. Vid upprepade förseningar eller 
förseningar längre än 30 dagar utgår straffavgift på minst 10 000 kr men kan utgå med upp 
till 25 000 beroende på vikten av förseningen. Uteblivet val av auktoriserad revisor kan 
sanktioneras med upp till 25 000 kr. 

 

8 LIGANÄMNDENS SAMMANSÄTTNING ARBETE MM  

8.1 Liganämnden ska bestå av tre oberoende ledamöter, utsedda av SHF:s styrelse. Svensk 
Elithandboll Herr (SEH) har nomineringsrätt av ledamöter. Nämndens ledamöter ska utses 
så att nämnden har kompetens inom ekonomi, idrottsverksamhet och juridik. Ledamöterna 
utses för två år i taget. Ordförande i Liganämnden utses inom nämnden.  

8.2 Om jäv föreligger för någon ledamot ska SHF:s styrelse efter samråd med SEH:s styrelse 
anvisa ersättare för jävig ledamot.  

8.3 Nämndens ledamöter har tystnadsplikt och får inte röja vad som förevarit under 
nämndens sammanträden eller vad som framgår av till nämnden inkomna handlingar. 
Nämnden har dock inte tystnadsplikt i förhållande till SHF eller till SEH:s medlemsmöten i 
sådan omfattning som SHF och SEH bestämmer.  

8.4 Liganämnden ska lämna råd och anvisningar till föreningarna avseende förutsättningarna 
för elitlicens.  

8.5 Liganämnden har att självständigt utifrån vad som anges i detta reglemente pröva om 
förening ska beviljas elitlicens eller inte och fatta övriga beslut. Beslut ska fattas med enkel 
majoritet och vara motiverade och skriftliga.  

8.6 Liganämndens beslut ska distribueras av Liganämnden till SHF med kopia till SEH. SHF 
har därefter att skicka dem vidare till berörd förening. SHF äger dock rätt att på SHF:S 
hemsida omedelbart efter att besluten fattats meddela vilka föreningar som erhållit elitlicens 
och eventuellt inte erhållit sådan.  

8.7 Beslut avseende elitlicens meddelas senast samma dag som sista spelomgång i 
grundserien och avser nästkommande säsong. Dock äger Liganämnden efter godkännande 
från SHF;s förbundsstyrelse rätt att bestämma annan senare tidpunkt för beslut. För förening 
som under innevarande säsong har befunnit sig i tredje året för tredjedels-regeln enligt p. 4.7 
ovan och till Liganämnden inkommit med delårsbokslut per den 31 december som visat att det 
negativa kapitalet helt har återställts lämnar Liganämnden endast ett preliminärt beslut om 
elitlicens. Slutligt beslut om elitlicens lämnas av Liganämnden, efter granskning och 
godkännande av föreningen inkommen årsredovisning enligt p.4.7 ovan, senast den (15 juni).  

8.8 Eventuella kostnader, inklusive reskostnader för nämndens ledamöter, för Liganämndens 
arbete bekostas av SHF.  
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9 ÖVERKLAGANDE  

9.1 Beslut som Liganämnden fattat får överklagas till Riksidrottsnämnden (RIN). 
Överklagandet ska skickas till RIN och ska ha kommit in till RIN senast inom tre veckor från 
den dag då Liganämndens beslut meddelades.  

 

10 ÄNDRINGAR I REGLEMENTET  

10.1 Förändringar i detta reglemente måste för att gälla vara godkända av SHF:s årsmöte 
efter samråd med SEH. Mindre justeringar som inte är av principiell art får bestämmas av 
SHF:s styrelse efter samråd med SEH.  

 

Bilagor  

• Årsredovisningsmall (se SHF:s webbplats) 
• Kontoplan med anvisningar (se SHF:s webbplats) 
• SHF:s blanketter avseende handlingsplan, budget enligt budgetmall, statistikuppgifter 

(se SHF:s webbplats) 
• Riktlinjer avseende redovisningsprinciper för Elitlicens (se bilaga 4) 



Riktlinjer avseende redovisningsprinciper för Elitlicens  

(bilaga till reglemente för Handbollsligan/SHE elitlicens) 

1. Allmänt

Svenska Handbollförbundets Liganämnder ansvarar för prövning av Elitlicens som krävs för spel i Handbollsligan 

respektive SHE. Under år 2020 beslutades även att de allsvenska lag som avancerar till de högsta serierna 

måste ha Elitlicens fr o m säsongen 2023-24, fram till dess gäller särskilda övergångsregler.  För att vara tydlig 

med vilka regler som gäller har Liganämnderna tagit fram följande riktlinjer som bör lämnas till kassör, extern 

redovisningsbyrå och auktoriserad revisor som stöd för deras bokslutsarbete samt revision. 

2. Redovisningsprinciper

a) Räkenskapsår

Verksamhets- och räkenskapsår skall vara första maj t o m sista april, vilket bl a innebär att ett eventuellt 

slutspel i maj redovisas på det nya räkenskapsåret.  

b) Sponsring (och motsvarande)

Redovisning av olika typer av intäkter såsom sponsring eller motsvarande sker för den period som avtal avser. 

Är avtalet skrivet för perioden jan-dec skall således en tredjedel (fyra månader av tolv) av intäkterna knutna till 

avtalet tas år 1 och två tredjedelar av intäkterna år 2. Sker sponsring över flera år skall sponsring fördelas jämnt 

mellan åren om inget annat anges i avtalet. Fakturering för år 2 kan av kassaflödesskäl eller annat ske år 1, 

denna del skall då bokföras som förutbetalda intäkter och är därmed inte resultatpåverkande år 1. 

c) Bidrag och liknande

Bidrag redovisas i den period som ansökan eller tilldelning avser. Beviljade men ej utbetalda bidrag bokförs 

som upplupen intäkt. Ansökta, men ännu ej beviljade, bidrag bokförs som upplupen intäkt efter bedömning 

utifrån tidigare erhållna ersättningar.  

d) Intäkter och kostnader avseende spelare

Kostnader för spelare, exempelvis utbildningsersättning, övergångsersättningar eller sign on-bonus får ej 

aktiveras, utan bokförs när kostnaden uppstår. Intäkter avseende utbildningsersättning bokförs när de 

faktureras. 

e) Personal

Sociala kostnader skall reserveras för den period de uppstår. Kostnader för personal som sägs upp, och där 

slutdatum för anställningen ligger under kommande år, skall reservering ske i bokslut när personen är 

arbetsbefriad. Personalförmåner som exempelvis bil, bostad, resor el liknande skall förmånsbeskattas av 

mottagaren och för föreningen innebär det sociala avgifter. 

f) Semester och pensioner

Sedan år 2020 finns kollektivavtal även för spelare, vilket innebär att alla anställda omfattas av dessa regelverk. 

Pensionsavsättning reserveras i samma månad som lön utbetalas.  

Kostnader för ej uttagen semester skall reserveras enligt följande; 

• Kanslianställd personal följer sitt kollektivavtal, vilket innebär att dessa följer regler med intjänande år

och året efter när semester tas ut. Varje semesterdag skall värderas till 5,6 % av fast månadslön plus

sociala kostnader.

• Tränare följer samma principer som kanslianställd personal.

• Spelare följer sitt kollektivavtal och har samma intjänande som år man tar ut sin semester. Tas inte

semester ut skall dessa dagar reserveras vid års- eller delårsbokslut.
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g) Kundfordringar

Kundfordringar som är äldre än tolv månader skall reserveras som i bokslutet som en eventuell kundförlust. 

h) Lager

Varulager, exempelvis kioskvaror, kläder eller reklamprodukter skall värderas till lägsta värde av anskaffnings- 

och marknadsvärde. 

i) Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Här bokförs exempelvis bidrag som utbetalas efter årets slut. 

j) Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Här bokförs exempelvis förutbetalda sponsorintäkter. 

3. Årsredovisning

Årsredovisning upprättas enligt den mall som finns på hemsidan för idrottsföreningar med specifikationer i 

noter. Årsredovisning skall revideras av auktoriserad revisor.  

4. Delårsrapportering

Lag som är inom tredjedels regeln skall de upprätta delårsbokslut för perioden 1 april till 31 december. 

Delårsbokslutet skall upprättas enligt samma princip som årsredovisning för helår, samt revideras och 

undertecknas av styrelsen. 

Utöver detta gäller ovanstående principer avseende 

• Sponsorintäkter, periodiseras jämt över året enligt ovan.

• Reserveringar skall göras för semester och pension.

• Övervärde i tillgångar, bokfört värde jämfört marknadsvärde, skall styrkas av extern värdering utförd

av auktoriserad värderingsman och får tillgodoräknas eget kapital. Värderingsutlåtandet får ej vara

äldre än sex månader vid beräkning av eget kapital, och skall biläggas övriga handlingar.

• Efterställt lån får hänföras till eget kapital under förutsättning att det finns en skriftlig

överenskommelse med långivare om att återbetalning ej får ske innan eget kapital är intakt enligt

fastställd årsredovisning.

5. Aktiebolag

Samma redovisningsprinciper gäller för såväl aktiebolag som ideell förening, enligt ovan. 

För förening som bedriver verksamhet i ideell förening och i aktiebolag skall förenklad koncernredovisning, där 

koncerninterna poster eliminerats, utföras. Med koncerninterna poster menas ekonomiska förehavande mellan 

ideell förening och aktiebolag, exempelvis fordringar och skulder, andelar i dotterbolag. Bedömning av eget 

kapital sker på ”koncernnivå”. 

Skattemässiga underskottsavdrag får värdesättas med värdet av de senaste tre årens sammanlagda positiva 

resultat. Övriga underskottsavdrag skall således inte ges något värde i form av uppskjuten skattefordran.  

Fastställt 6 maj 2021 av Liganämnderna 
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RF:s DOPINGREGLER, ny lydelse fr.o.m. 1 juli 2004                             2017-05-01 
 
13 kap Regler mot doping  
 
§ 1 - Doping  
RF:s regler mot doping har till syfte att tillvarata idrottsutövarnas grundläggande rätt att delta i en 
dopingfri idrott och på så sätt främja god hälsa och rättvisa för idrottsutövare. 
Doping i samband med idrottsutövning är förbjudet. 
Med doping avses överträdelser enligt World Anti-Doping Code (WADC).   
Den som gör sig skyldig till doping kan bestraffas enligt Idrottens dopingreglemente. 
 
§ 2 - Idrottens dopingreglemente  
Dopingreglementet har samma dignitet som RF:s stadgar och fastställs av RF-stämman. 
Reglementet är baserat på WADC. Vid konflikt mellan reglementet och WADC:s tvingande regler 
har de sistnämnda reglerna företräde.  
RS har rätt att mellan RF-stämmorna besluta om justering av reglementet efter av World Anti-
Doping Agency fastställda ändringar i WADC. Sådan ändring ska underställas nästkommande  
RF-stämma för godkännande. 
 
§ 3 - RF:s Dopingkommission 
RF:s Dopingkommission, som ska bestå av ordförande och fyra övriga ledamöter, väljs av RF-
stämman. Antalet övriga ledamöter ska vara lika fördelat mellan könen. I Dopingkommissionen ska 
finnas juridisk och medicinsk sakkunskap. Kommissionen tillsätter sekreterare. 
Dopingkommissionen har ansvar för att 
 
• säkerställa att idrottens antidopingpolicy och regelverk efterlevs;  
• leda och övervaka dopingkontrollverksamheten;  
• utfärda anvisningar för dopingkontrollverksamheten; samt 
• anmäla förseelser mot dopingreglerna. 
 
§ 4 - Föreskrifter 
RS ska fastställa föreskrifter för antidopingarbetet. 
 
§ 5 - Underrättelser från internationellt förbund 
SF som av internationellt idrottsförbund eller annat nationellt idrottsförbund underrättats om ett 
positivt prov eller misstänkt fall av doping eller annan misstänkt förseelse mot dopingreglerna ska 
snarast underrätta Dopingkommissionen härom. 
 
§ 6 - Sekretess 
Sekretess gäller inom RF:s antidopingverksamhet för uppgift som avser planering av kontroller och 
genomförda kontroller samt dopingärenden om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att 
verksamheten eller den person uppgiften gäller, lider men. För andra uppgifter inom 
antidopingverksamheten gäller sekretess om det kan antas att verksamheten eller den uppgiften rör 
lider men om uppgiften röjs. Vad som nu sagts utgör inte hinder för DopK att lämna information till 
berört SF och ISF samt WADA. För sådan information gäller motsvarande sekretess. 
 
 
 
 
 
 

 

Bilaga 6 
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Idrottens dopingreglemente  –  Fastställt av extra RF-stämma 2004 
 

Idrottens dopingreglemente 

(Version 1.0, fastställt av extra RF-stämma i maj 2004 med ikraftträdande fr.o.m. 1 juli 2004) 
 
Detta reglemente är upprättat utifrån World Anti-Doping Code (WADC), som antogs av RF-
stämman 2003. WADC är styrande för alla internationella och nationella organisationer som har 
antagit koden.  
 
§ 1   Doping 
 
1.1 Definition av doping 
Med doping menas en eller flera av de dopingförseelser som anges i 2 § nedan. 
 
1.2 Reglementets omfattning 
Reglementet omfattar dem som omnämns i 14 kap. 1 § RF:s stadgar.  
Om djur befinns dopade gäller vad som föreskrivs i vederbörande internationellt förbunds (ISF) 
regler. 
 
1.3 Idrottsutövares ansvar  
Det ankommer på en idrottsutövare 
att  känna till och följa RF:s regler mot doping enligt 13 kap. RF:s stadgar samt detta reglemente 
och av Riksidrottsstyrelsen (RS) utfärdade föreskrifter, 
att  informera medicinsk personal om sin skyldighet att inte använda förbjudna substanser och 
metoder för att säkerställa att medicinsk behandling som han eller hon ska undergå eller har 
undergått inte bryter mot RF:s regler mot doping. 
 
1.4 Ledares m.fl. ansvar  
Det ankommer på tävlingsfunktionär och ledare eller annan som biträder idrottsutövare 
att  känna till och följa RF:s regler mot doping enligt 13 kap. RF:s stadgar samt detta reglemente 
och av RS utfärdade föreskrifter, 
att  medverka till att dopingkontroller kan genomföras, samt att  även i övrigt främja en dopingfri 
idrott.  
 
§ 2   Dopingförseelser 
Följande utgör dopingförseelser: 
 
2.1  Förekomst av förbjuden substans m.m.  
Med undantag för substanser med särskilda gränsvärden enligt dopinglistan (se 4 §) ska varje 
förekomst av en förbjuden substans eller dess nedbrytningsprodukter eller markörer i en 
idrottsutövares dopingprov betraktas som dopingförseelse. 
En idrottsutövare är personligen ansvarig för att se till att förbjudna substanser inte kommer in i 
utövarens kropp. Utövaren är även ansvarig för sådana substanser (eller dessas 
nedbrytningsprodukter eller markörer) som påträffas i dopingprov. Det är därför inte nödvändigt att 
uppsåt eller vårdslöshet kan styrkas för att fastställa en dopingförseelse enligt denna punkt. 
Dopingförseelse föreligger inte om giltig dispens finns. 
 
2.2  Bruk eller försök till bruk av en förbjuden substans eller metod  
Idrottsutövare som, utan giltig dispens, brukar eller försöker bruka en förbjuden substans eller 
metod. 
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2.3  Vägran eller underlåtenhet att underkasta sig dopingkontroll 
Idrottsutövare som efter kallelse underlåter att inställa sig till dopingkontroll, vägrar att lämna 
dopingprov eller avviker från dopingkontroll.  
Idrottsutövare som oavsett kallelse på annat sätt undandrar sig eller hindrar dopingkontroll. 
 
2.4  Underlåtenhet att iaktta föreskrifter för vistelserapportering m.m. 
Idrottsutövare, förening eller IdrottsAB som inte iakttar de av RS fastställda föreskrifterna för 
vistelserapportering. 
Idrottsutövare som inte befinner sig på enligt inlämnad vistelserapport angiven tid och plats när 
dopingkontroll ska genomföras (s.k. bomkontroll). 
 
2.5  Försvårande av dopingkontrollprocess 
Varje förfarande inklusive försök som, utan att utgöra förbjuden metod, försvårar eller omöjliggör 
dopingkontrollprocessen. 
 
2.6  Innehav av förbjudna substanser och metoder m.m.  
En idrottsutövare får inte inneha substans eller metod som enligt dopinglistan är förbjuden såväl vid 
som utanför tävling, såvida utövaren inte har dispens eller andra godtagbara skäl. 
Ledare eller annan som biträder idrottsutövare får inte, i relation till en idrottsutövare eller i 
samband med tävling eller träning, inneha substans eller metod som enligt dopinglistan är förbjuden 
såväl vid som utanför tävling, såvida inte personen i fråga kan visa att innehavet beror på dispens 
eller andra godtagbara skäl. 
 
2.7  Olovlig befattning med förbjudna substanser och metoder 
Att i anslutning till idrottslig verksamhet överlåta, framställa, förvärva i överlåtelsesyfte, anskaffa, 
bearbeta, förpacka, transportera, förvara, utbjuda till försäljning, förvara eller befordra vederlag för 
dopingpreparat, förmedla kontakter mellan säljare och köpare eller företa annan sådan åtgärd, om 
förfarandet främjar brott mot RF:s regler mot doping.  
 
2.8 Medhjälp till dopingförseelse m.m. 
Att förse idrottsutövare med förbjuden substans eller anvisa utövaren förbjuden metod.  
Att vara idrottsutövare behjälplig med eller förmå idrottsutövare att begå dopingförseelse.  
Att på annat sätt medverka till dopingförseelse liksom att dölja bruk av dopingpreparat.  
Angivna förfaranden omfattar även försök. 
 
§ 3   Bevisning 
Det ankommer på parterna att svara för bevisningen. Bestraffningsorganet får dock genom egen 
försorg föranstalta om bevisning. 
 
3.1 Bevisbörda och beviskrav 
Det åligger Dopingkommissionen (DopK) att styrka att en dopingförseelse har begåtts.  
När idrottsutövare eller annan, som påstås ha gjort sig skyldig till dopingförseelse, har bevisbördan 
att motbevisa en presumtion eller styrka vissa angivna omständigheter, ska beviskravet baseras på 
en avvägning av sannolikheten i respektive parts påståenden.  
Idrottsutövares eller annans erkännande ska gälla. Återkallas erkännandet ska bestraffningsorganet, 
med hänsyn till de skäl som anförs för återkallelsen, pröva vilket bevisvärde erkännandet har.  
 
3.2 Presumtion beträffande laboratoriets analyser m.m. 
Laboratorier som är ackrediterade av WADA ska antas ha utfört analyser och hanterat dopingprover 
i enlighet med WADA:s standard för laboratorieanalyser. Idrottsutövaren får motbevisa denna 
presumtion genom att styrka att det har förekommit en avvikelse. 
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 Lyckas idrottsutövaren motbevisa presumtionen har DopK bevisbördan att styrka att avvikelsen 
inte har förorsakat det positiva analysresultatet. 
Avvikelser från RF:s föreskrifter för dopingkontroll, som inte har haft någon inverkan på ett positivt 
analysresultat eller annan dopingförseelse, ska inte medföra att analysresultatet är ogiltigt. Om 
idrottsutövaren styrker att avvikelsen har haft sådan inverkan, har DopK bevisbördan för att styrka 
att avvikelsen inte har förorsakat det positiva analysresultatet eller den faktiska grunden för 
dopingförseelsen. 
 
§ 4   Förbjudna substanser och metoder samt dispens 
Listan över förbjudna substanser och metoder (dopinglistan) antas årligen av WADA och gäller alla 
idrotter. Aktuell lista finns införd på WADA:s hemsida www.wada-ama.org. Ändring av 
dopinglistan, träder i kraft tre månader efter WADA:s offentliggörande härav, om inte annat anges 
av WADA. 
Den aktuella dopinglistan ska finnas införd på RF:s hemsida www.rf.se . 
DopK ska i RF:s officiella kungörelseorgan (Svensk Idrott) kungöra att ändringar har gjorts i 
dopinglistan. 
Dispens för bruk av förbjudna substanser och metoder beviljas i enlighet med av RS fastställda 
föreskrifter om dispens.  
 
§ 5   Dopingkontroll 
Dopingkontroller ska planeras och genomföras i enlighet med av RS fastställda föreskrifter för 
dopingkontroll. 
 
§ 6   Analys av dopingprov 
Dopingprov får analyseras endast av laboratorier ackrediterade av WADA eller av laboratorier som 
på annat sätt har godkänts av WADA. DopK bestämmer vilket laboratorium som ska anlitas, eller 
vilken annan av WADA godkänd metod som ska tillämpas, för analys av prov. 
RF är ensam ägare till alla dopingprov som insamlats med stöd av RF:s regler mot doping. 
 
§ 7   Resultathantering 
Resultathantering ska ske i enlighet med av RS fastställda föreskrifter för handläggning av 
dopingärenden. 
 
§ 8   Handläggning av bestraffningsärende m.m.  
8.1 Anmälan och preskription 
DopK ska hos behörigt specialidrottsförbunds (SF) bestraffningsorgan anmäla förseelse mot 
dopingreglerna. 
Avser ett dopingärende annan person än som anges i 14 kap. 1 § RF:s stadgar ska ärendet allt efter 
omständigheterna överlämnas till vederbörande nationellt eller internationellt organ. 
Åtgärder för att beivra en dopingförseelse får inte vidtas när åtta år förflutit från den dag då 
förseelsen begicks. 
8.2 Bestraffningsorgan 
Bestraffningsärende avseende brott mot RF:s dopingregler ska handläggas av det SF där den 
förening, vilken den anmälde tillhör, är medlem, eller det SF som administrerar den idrott inom 
vilken den anmälde verkar.  
SF har rätt att efter närmare i förbundets stadgar eller arbetsordning angivna riktlinjer överlämna 
bestraffningsrätt till något sitt organ. 
Uppstår tvekan om vilket organ som ska ta upp bestraffningsärende till handläggning, ska frågan 
härom efter anmälan avgöras av RIN. Om högre bestraffningsorgan stadgas i 11 §. 
 
 

http://www.wada-ama.org/
http://www.rf.se/
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8.3 Handläggning  
Bestraffningsorganet ska ge den anmälde tillfälle att yttra sig över anmälan. 
Parterna ska tillställas samtliga handlingar i ärendet. 
Part får anlita ombud. Ombud ska på begäran styrka sin behörighet genom fullmakt.  
Bestraffningsorganet får genom egen försorg föranstalta om fullständig utredning.  
SF, DF, SDF, förening och enskild person inom RF, DopK och IdrottsAB är skyldiga att på begäran 
av bestraffningsorganet avge yttrande och upplysningar.  
Bestraffningsorganet får besluta om muntligt förhör. Till sådant förhör ska parterna kallas. Om part, 
vittne eller annan, som ska höras i dopingärende, inte behärskar svenska språket, eller är allvarligt 
hörsel- eller talskadad, får tolk anlitas att biträda bestraffningsorganet. RF utser och bekostar 
lämplig person att i ärendet biträda som tolk. Den som är jävig i förhållande till sak eller part får 
inte anlitas som tolk. Muntligt förhör ska hållas, när den anmälde begär det.  
Vid handläggningen ska föras protokoll över vad som förekommit i ärendet. 
Bestraffningsärende ska handläggas och beslut däri meddelas med största skyndsamhet. 
 
8.4 Avstängning under utredning 
Om det är sannolikt att anmäld förseelse kommer att leda till avstängning, får bestraffningsorgan, 
utan att den anmälde dessförinnan hörts, besluta att denne tills vidare och till dess bestraffnings-
ärendet har blivit avgjort får avstängas under utredningen. Avstängning under utredning ska gälla 
deltagande i tävling och uppvisning samt utövande av uppdrag. Avstängningen omfattar alla 
idrotter. 
Avstängningsbeslut ska senast inom tre dagar från beslutets meddelande avsändas i vanligt brev 
såväl till den avstängde som hans förening, IdrottsAB, SDF och SF samt DopK. 
 
§ 9  Ogiltighet av tävlingsresultat  
 
9.1 Automatisk ogiltighet av individuella tävlingsresultat 
En förseelse som upptäckts vid kontroll i samband med tävling medför att individuella resultat som 
uppnåtts i den aktuella tävlingen automatiskt blir ogiltiga med allt vad därav följer såsom förlust av 
vunnen medalj, poäng och pris. 
 
9.2 Ogiltigförklaring av individuella resultat vid evenemang  
En förseelse under eller i samband med enskild tävling i ett evenemang får, efter beslut av enligt 
evenemangets regler ansvarigt organ, medföra att idrottsutövarens tidigare individuella resultat i 
evenemanget blir ogiltiga med allt vad som därav följer såsom förlust av alla medaljer, poäng och 
priser. 
Om idrottsutövare styrker att förseelsen vid tävlingen inte beror på fel eller försummelse från 
utövarens sida, ska dock utövarens resultat i de tidigare tävlingarna gälla. Detta gäller inte om 
resultaten i de andra tävlingarna kan ha påverkats av utövarens förseelse.  
 
9.3 Ogiltigförklaring av individuella tävlingsresultat efter förseelse 
Alla individuella tävlingsresultat som uppnåtts efter det att förseelse konstaterats ska, såvida det 
inte är oskäligt, ogiltigförklaras med allt vad därav följer, innefattande förlust av medaljer, poäng 
och priser.  
 
9.4 Konsekvenser för lag  
Om fler än en utövare i ett lag i en lagidrott befinns skyldig till förseelse i anslutning till tävling, 
ska laget dömas till disciplinär påföljd i enlighet med SF:s tävlingsregler.  
I idrotter som inte är lagidrotter, men där belöningar ges lagvis, kan laget bli diskvalificerat eller 
dömas till annan disciplinär påföljd enligt SF:s tävlingsregler när en eller flera idrottare i laget har 
begått en förseelse.  
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9.5 SF:s tävlingsregler 
Bestämmelser enligt 9.1-9.4 ska finnas i SF:s tävlingsregler. 
 
§ 10   Påföljder 
 
10.1 Tillrättavisning, böter och avstängning 
Tillrättavisning, som är den lindrigaste påföljden, innebär ett skriftligt påtalande av det fel som 
begåtts samt en anmaning till den felande att för framtiden rätta sig efter gällande bestämmelser. 
Böter - högst 250.000 kr - får åläggas förening och IdrottsAB för brott de begår mot av RS 
fastställda föreskrifter om vistelserapportering. Ådömda böter ska betalas till det SF inom vars 
verksamhetsområde förseelsen har begåtts och senast inom fyra veckor från dagen för beslutets 
meddelande. Böter ska användas för främjande av antidopingverksamheten inom detta SF. 
Avstängning innebär att den dömde inte får delta i organiserad träning, tävling eller uppvisning 
och/eller utöva uppdrag, allt inom RF-organisation och IdrottsAB. Om SF i sina stadgar har 
föreskrivit att avstängning omfattar även träning i anläggning, som disponeras av den dömdes 
förening, annan förening med medlemskap i eller anslutning till detta SF eller IdrottsAB med 
verksamhet inom det SF den dömdes förening är ansluten till, gäller det även vid dopingförseelse. 
 
En idrottsutövare som är avstängd för längre tid än fyra år får efter fyra år delta i idrottsverksamhet 
i en annan idrott än den i vilken utövaren har begått dopingförseelsen, men bara om verksamheten 
inte är på en nivå som kan kvalificera utövaren att direkt eller indirekt delta i ett nationellt 
mästerskap eller en internationell tävling. 
 
10.2 Påföljd för användande av förbjudna substanser och metoder 
Med undantag för vad som anges i 10.3 ska tiden för avstängning för  dopingförseelse enligt 2.1, 
2.2 och 2.6 vara följande: 
• Första överträdelsen: två års avstängning. 
• Andra överträdelsen: avstängning på livstid. 
Idrottsutövaren eller annan berörd person ska dock beredas möjlighet att styrka grunden för att 
upphäva eller lindra denna påföljd enligt bestämmelserna i 10.5 innan avstängningstiden fastställs. 
 
10.3 Påföljd för specificerade substanser  
När en idrottsutövare kan styrka att bruket av en enligt dopinglistan specificerad substans inte var 
avsedd att höja utövarens idrottsprestation, ska tiden för avstängning vara följande: 
• Första överträdelsen: lägst tillrättavisning och ingen avstängning från framtida evenemang, högst 
ett års avstängning. 
• Andra överträdelsen: två års avstängning. 
• Tredje överträdelsen: avstängning på livstid. 
Idrottsutövaren eller annan berörd person ska dock beredas möjlighet att styrka grunden för att 
upphäva eller lindra denna påföljd, i fråga om en andra eller en tredje överträdelse, enligt 
bestämmelserna i 10.5 innan avstängningstiden fastställs. 
 
10.4 Påföljder för andra dopingförseelser 
Tiden för avstängning avseende andra dopingförseelser än som anges ovan ska vara följande: 
1. För förseelse enligt 2.3 och 2.5 §§ ska gälla de tider för avstängning som anges i 10.2 §. 
2. För förseelse enligt 2.7 och 2.8 §§ ska tiden för avstängning vara minst fyra år upp till livstid. En 
förseelse som berör idrottsutövare under 18 år ska betraktas som särskilt allvarlig, om den har 
begåtts av ledare eller annan som biträder idrottsutövaren. Om förseelsen avser andra substanser än 
de som anges enligt 10.3 § ska i sådant fall straffet vara avstängning på livstid.  
3. För förseelse enligt 2.4 § ska tiden för avstängning vara minst 3 månader och upp till 2 år.  
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10.5 Upphävande eller nedsättning av avstängningstid   
 
10.5.1 Avsaknad av fel eller försummelse 
Om en idrottsutövare, vid förseelse enligt 2.1 eller 2.2 visar att han eller hon inte har begått något 
fel eller någon försummelse, ska utövaren inte ådömas avstängning.  
När en förbjuden substans eller dess nedbrytningsprodukter eller markörer påträffas i 
idrottsutövares prov enligt 2.1, måste idrottsutövaren, för att inte ådömas avstängning, dessutom 
styrka hur den förbjudna substansen kommit in i kroppen eller provet. 
Om denna bestämmelse tillämpats ska förseelsen inte beaktas vid utmätning av straff enligt 10.6. 
 
10.5.2 Avsaknad av betydande fel eller försummelse 
Om en idrottsutövare, vid förseelse enligt 2.1, 2.2, 2.3 samt 2.8, visar att utövaren inte har gjort sig 
skyldig till betydande fel eller försummelse, kan tiden för avstängningen förkortas. Nedsättningen 
får dock inte överstiga hälften av den minsta tid som annars skulle ha tillämpats.  
Om den annars tillämpliga tiden för avstängning är livstid, ska den nedsatta tiden bestämmas till 
minst åtta år.  
När en förbjuden substans eller dess markörer eller metaboliter påträffas i idrottsutövares prov 
enligt 2.1, måste idrottsutövaren, för att nedsättning ska ske, dessutom visa hur den förbjudna 
substansen kommit in i kroppen eller provet. 
 
10.5.3  Idrottsutövares medverkan i utredning av dopingförseelse 
När en idrottsutövare lämnat information av betydelse för upptäckt eller fastställande av 
dopingförseelse enligt 2.6 andra stycket, 2.7 och 2.8 avseende annan person, får tiden för 
avstängning avseende idrottsutövaren sättas ned. Nedsättningen får dock inte överstiga hälften av 
den minsta tid som annars skulle ha tillämpats.  
 
Om den annars tillämpliga tiden för avstängning är livstid, ska den nedsatta tiden bestämmas till 
minst åtta år. 
 
10.6 Flera dopingförseelser 
 
10.6.1  Definition av upprepade förseelser 
När en idrottsutövare ska ådömas påföljd enligt 10.2-10.4 för två eller flera dopingförseelser får 
principen om upprepad förseelse tillämpas endast om DopK kan styrka att den anmälde har 
underrättats om, eller att DopK har gjort skäliga försök att underrätta om, den första förseelsen 
innan utövaren begick den andra förseelsen. Om DopK inte kan styrka att så skett, ska förseelserna 
betraktas som en första förseelse. Den påföljd som ådöms ska därvid grundas på den förseelse som 
medför det strängaste straffet. 
 
10.6.2  Flera dopingförseelser vid samma tillfälle 
När analys av en idrottsutövares dopingprov påvisar såväl en substans enligt 10.3  som en annan 
förbjuden substans eller metod, ska utövaren anses ha begått en enda dopingförseelse. Den påföljd 
som ådöms ska därvid grundas på den förbjudna substans eller metod som medför det strängaste 
straffet. 
 
10.6.3  Upprepade dopingförseelser av olika slag 
När en idrottsutövare som tidigare dömts för dopingförseelse befinns skyldig till ny 
dopingförseelse, varav den första bedömts enligt 10.3 och den andra bedöms enligt 10.2 eller 10.4 
punkt 1, eller vice versa, ska tiden för avstängning för den senare förseelsen vara lägst två år och 
högst tre år.  
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En idrottsutövare som befinns skyldig till en tredje dopingförseelse som innebär en kombination av 
vissa ämnen enligt 10.3 och en annan dopingförseelse enligt 10.2 eller 10.4 punkt 1 ska dömas till 
avstängning på livstid.  
 
10.7 Avstängningstid 
Beslut om avstängning ska innehålla uppgifter om första och sista dag. Tiden ska börja inom en 
vecka från dagen för beslutet. Har den felande under utredningstiden varit avstängd, ska tiden dock 
räknas från och med dagen för den avstängningen.  
Vid bestämmande av avstängningstiden får bestraffningsorganet, när särskilda omständigheter 
föreligger över vilka idrottsutövaren inte har kunnat råda, beräkna tiden för avstängningen från ett 
tidigare datum, dock tidigast från dagen för provtagningen eller när förseelsen blev känd. 
 
10.8 Rättsverkan av beslut om påföljd 
Påföljd som beslutas enligt förevarande reglemente samt beslut fattat av bestraffningsorgan i annan 
organisation som anslutit sig till eller tillämpat WADC har global ömsesidig verkan. 
 
10.9 Återupptagande av idrottsutövning 
För att få återuppta idrottsutövning efter avstängningstidens utgång krävs att utövaren under tiden 
för avstängningen är tillgänglig för dopingkontroll och på begäran lämnar aktuella uppgifter om sin 
vistelse (vistelserapport).  
Om en avstängd idrottsutövare till DopK meddelar att han efter avstängningstidens slut inte avser 
att fortsätta sin idrottsliga verksamhet, och av denna anledning inte står till förfogande för 
dopingkontroll, ska utövaren inte kunna återuppta idrottandet förrän han har underrättat DopK 
härom samt lämnat vistelserapport under en tid som motsvarar den återstående avstängningstiden 
räknat från den dag utövaren meddelade sitt ställningstagande till DopK. 
 
§ 11   Hur beslut överklagas 
 
11.1 Överklagningsorgan 
 
11.1.1 Överklagande av SF:s beslut 
SF:s beslut i dopingärende får av såväl anmälande som bestraffad part överklagas hos RIN. 
Härutöver får nedanstående organ utan att vara part överklaga: 
• DopK;  
• vederbörande ISF;  
• annan antidopingorganisation under vars regler den bestraffade kunde ha blivit dömd;  
• Internationella Olympiska Kommittén och Internationella Paralympiska Kommittén om det kan ha 
konsekvenser för olympiska-/paralympiska spel; 
• WADA. 
11.1.2 Överklagande av beslut om avstängning under utredning 
Beslut om avstängning under utredning får överklagas endast av den som avstängts. 
 
11.1.3 Överklagande av DopK:s beslut i dispensärende 
DopK:s beslut i dispensärende får överklagas av idrottsutövaren till RIN. RIN:s beslut kan 
överklagas av idrottsutövare, som ingår i av ISF upprättad testing pool, och av WADA till CAS.  
11.1.4 Överklagande av RIN:s beslut 
RIN:s beslut får inte överklagas annat än i ärende avseende dopingförseelse som begåtts av 
idrottsutövare som ingår i av ISF upprättad testing pool. I sådant fall kan ärendet föras vidare till 
CAS för slutlig prövning av de under 11.1.1 uppräknade. 
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11.2  Överklagningstid m.m. 
Klagande ska senast inom tre veckor från den dag då beslutet meddelats inkomma med klagoskrift 
till RIN. 
Har klagoskriften inkommit till obehörigt organ men inom rätt tid, ska överklagandet anses ha skett 
inom föreskriven tid trots att klagoskriften kommit RIN till handa först efter utgången av den i 
första stycket angivna tiden. 
Om klaganden styrker att han inte kunnat iaktta klagotiden ska överklagandet upptas till prövning 
trots att den inkommit till RIN först efter klagotidens utgång. 
Överklagat beslut får inte ändras utan att tillfälle beretts motpart att yttra sig över klagomålet. I 
övrigt gäller i tillämpliga delar vad som föreskrivs i 8 §. 
För överklagande av beslut till CAS gäller vad som föreskrivs i CAS regelverk. 
 
§ 12  Expediering och kungörelse av beslut m.m. 
Beslut i bestraffningsärende ska, även om beslutet meddelats på annat sätt, senast inom tre dagar 
avsändas i vanligt brev med posten till parterna och den anmäldes förening, IdrottsAB, berört SDF 
och SF, samt, beträffande idrottsutövare som ingår i ISF:s testing pool, vederbörande ISF och 
WADA. 
Beslut ska genom bestraffningsorganets försorg genast kungöras i RF:s officiella kungörelseorgan. 
Detsamma gäller om högre bestraffningsorgan ändrat sådant beslut. 
Bestraffningsorgan ska registrera alla bestraffningar som utdömts. Även ändring eller 
efterskänkande av påföljd ska registreras. 
 
§ 13  Efterskänkande av avstängning 
Har någon bestraffats med avstängning av svenskt bestraffningsorgan enligt förevarande 
reglemente, får RS, sedan minst halva strafftiden har förflutit, dock minst två år, eller avseende 
avstängning på livstid då minst åtta år förflutit, på begäran av den bestraffade eller dennes förening 
helt eller delvis efterskänka påföljden om särskilda skäl föreligger. RIN ska höras innan RS fattar 
beslut i ärendet. 
Beslut härom expedieras och kungörs på sätt som anges i § 12. 
 
§ 14   Sekretess 
Sekretess gäller inom RF:s antidopingverksamhet för uppgift som avser planering av kontroller och 
genomförda kontroller samt dopingärenden om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att 
verksamheten eller den person uppgiften gäller, lider men. För andra uppgifter inom antidoping-
verksamheten gäller sekretess om det kan antas att verksamheten eller den uppgiften rör lider men 
om uppgiften röjs. Vad som nu sagts utgör inte hinder för DopK att lämna information till berört SF 
och ISF samt WADA. För sådan information gäller motsvarande sekretess. 
 
§ 15   Övrigt 
I övrigt gäller vad som föreskrivs i 14 kap. 11 § (jäv), 14 § (beslutförhet), 15 § (överläggning), 16 § 
(avfattning av beslut), 18 § (verkställighet), 20 § (överprövning) och 22 § (rättelse av beslut) RF:s 
stadgar. 
 
Antaget av extra RF-stämma i maj 2004. 
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