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4:1 Ansökan om turnering 
Föreningar ska ansöka om sanktion för turnering enligt det 
förfarande som SHF har fastställt. Sanktion kan ges för två 
turneringar att spelas vid samma datum och inom 25 mil från 
varandra, förutsatt att de båda kan garantera domare.  
 
4:2 Start och sluttider 
Då lag köpt matpaket/gästkort av arrangören ska turneringen skapa 
förutsättningar för att laget/lagen ska ha möjlighet att tillgodogöra 
sig alla måltider som ingår i matpaketet/gästkortet. Laget/lagen ska 
ha möjlighet att äta senast en och en halv timme innan första 
matchstart för dagen. Övriga måltider ska ha möjlighet att intas 
antingen senast en och en halv timme innan match eller upp till en 
timme efter match. Om detta inte är praktiskt möjligt ska det 
erbjudas matpåse/matpaket eller liknande. 
 
Barn 
SHF har som krav att barn inte ska börja spela innan klockan 08:00, 
samt inte ha sista matchstart efter klockan 20:00. 
 
Yngre och äldre ungdom 
SHF rekommenderar att yngre och äldre ungdom inte ska börja 
spela innan klockan 08:00, samt inte ha sista matchstart efter 
klockan 21:30. 
 
Allmänt 
Dispens för natturnering godkänns endast om den uttryckligen 
spelas på kväll och/eller natt. 

 
4:3 Åldersindelning 
Inom svensk handboll ska barn spela mot barn. 
 
Arrangören kan göra avsteg från gällande åldersindelning. Det är 
den yngre åldersklassens bestämmelser/regler som är styrande. 
 

  



4:4 Utslagningsmatcher 
Barn 
SHF har som krav att spelformen för barn ska anpassas utifrån 
barnens villkor och att alla lag får samma antal matcher.  
 
Utslagningsmatcher får inte förekomma. I stället för att använda 
sig av utslagningsmatcher kan man använda vidarespel där båda 
lagen, oavsett resultatet i enskilda matchen, får spela vidare. 
 
Yngre och äldre ungdom 
Utslagningsmatcher får förekomma. 
 
4:5 Åldersdispenser (äldre spelare att spela med yngre) 
Se stycket under kapitel 3 gällande representation. 
 
Tillägg: Laget/lagen ska i samband med anmälan till turneringen 
skicka in underlag för nyttjande av dispens. Detta avser även de 
generella dispenserna. 
 
4:6 Flickor som spelar med pojkar/Pojkar som spelar med  
fickor 
Se stycket under kapitel 3 gällande representation. 
 
Tillägg: 
Laget/lagen ska i samband med anmälan till turneringen skicka in 
underlag för nyttjande av dispens. Detta avser även de generella 
dispenserna. 
 
4:7 Domare 
Det SDF som tillstyrker/godkänner sanktionen assisterar så att 
arrangören kan komma i kontakt med domarna. Det är arrangören 
som ansvarar för tillsättning av domarna i respektive turnering. 
 
Rekommendationen är att alla matcher, oavsett åldersgrupp ska 
dömas av två domare. Om turneringen använder sig av en domare 
ska det framgå i inbjudan och tävlingsreglementet. 
 



Det är krav på vila och återhämtning för domarna under 
turneringen. Dömer man en hel dag måste det finnas paus för 
vila/lunch/middag.  
 
Barn 
Vid tillsättning av domare i barnhandbollen ska grundtanken vara 
att de på ett bra sätt ska kunna leda matcherna. 
 
Yngre och äldre ungdom 
SHF har som krav att matcherna ska dömas av två domare. 
 
4:8 Funktionärer 
SHF rekommenderar att det ska finnas funktionärer vid alla matcher. 
 
4:9 Matchvärd 
Det är krav att det ska finnas minst en matchvärd där det spelas 
barn- och ungdomshandboll.  
 
I de arenor/spelområde där det spelas flera matcher samtidigt så 
rekommenderas mer än en matchvärd. Mer information om vad det 
innebär att vara matchvärd finns i bilaga 3. 
 
4:10 Bestämmelser/regler som ej får göras avsteg ifrån 
 

• Bollstorlekar. 
• Byte anfall/försvar. 
• Flickors spel med pojkar och pojkars spel med flickor. 
• Nedsänkt ribba. 
• Punktmarkering. 
• Röda kort. 
• Start och sluttider. 
• Tabell och resultatvisning. 
• Utslagningsmatcher. 
• Åldersdispenser. 

  
  



4:11 Avvikande regler och bestämmelser för barn och 
ungdomar 
Barn, ungdomar och seniorer har en del regler och bestämmelse 
som skiljer sig åt. 
 
För att se avvikande regler och bestämmelser kolla med den 
arrangerande sanktionerade ungdomsturneringen. 
 
Bilaga 4 – lathund för regler  
 
4:12 Övrigt 
Turneringar med mer än 30 procent internationella lag kan i 
samband med sanktionsansökan få godkänt att göra avsteg från 
punkter i 4:10. 
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