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Serier administrerade av SDF (specialdistriktsförbund) eller SHF. 
 
 

  



1:1 Periodisering av säsongen 
Barn 
Ett seriespel inom svensk handboll för barn ska planeras så att det 
kan genomföras mellan oktober och mars. 
 
Yngre och äldre ungdom 
Ett traditionellt centralt organiserat seriespel som sträcker sig över 
höst vår inom svensk handboll för yngre och äldre ungdom ska 
planeras så att den kan genomföras under en period som sträcker 
sig från mitten av september till mitten av april. Att planera annan 
verksamhet som börjar utanför denna period är dock godkänt.  
 
1:2 Anmälan till seriespel 
Anmälan till seriespel ska ske senast den 1 maj varje år (detta 
inkluderar även ungdoms-SM). 
 
1:3 Seriespel 
Serieadministratör kan fritt lägga samman åldersklasser vid sin 
serieplanering. Det är dock den yngsta åldersklassens 
bestämmelser/regler som är styrande. 
 
Barn 
Inom svensk handboll ska barn spela med barn, först på miniplan 
och så småningom på stor plan med påhängsribba. Barn kan även 
spela 5 mot 5 som med fördel kan spelas på kortplan. Barn är 
handbollsspelare som fyller högst 11 år det år som tävlingen startar. 
 
Yngre och äldre ungdom 
Serieadministratören måste i inbjudan till serien ange vilka 
åldersklasser som omfattas i just den serien. Det är alltid den yngre 
åldersklassens regler och bestämmelser som är styrande i serier med 
fler åldersklasser. 

 
1:4 Inplacering av lag i serie 
I yngre och äldre ungdom kan föreningar, om underlaget av lag 
tillåter fler serier, ansöka om spel på lätt, medel eller svår nivå inom 



åldersgruppen. Detta ska vara vägledande då administratören gör 
serieindelningarna. 
 
Om administratören bedömer att det finns anledning att frångå 
föreningarnas önskemål så har den tillstånd att göra det. 
 
1:5 a Inplanering av hemmamatch 
Serieadministratören informerar föreningarna om inom vilket 
datumintervall som varje enskild omgång ska spelas. Föreningen 
lägger sedan in matchdatum och tid för respektive match inom detta 
intervall. 
 
1:5 b Matchflytt  
När serien har publicerats har en förening under 21 kalenderdagar 
rätt att begära justeringar av spelprogrammet. Föreningarna ska 
komma överens om nytt matchtillfälle inom ramen för seriens 
omgångsplanering. Om de inte kan enas är det serieadministratören 
som fastställer när matchen ska spelas. Administrerande förbund 
kan besluta om längre/kortare tid än de 21 kalenderdagarna om det 
är så att de också tillsätter domare. 
 
Matchflytt under pågående säsong får göras enligt följande: 
Matchen kan flyttas kostnadsfritt om ändringen inkommer senast 21 
kalenderdagar innan speldag.  
 
Match som flyttas bör spelas 14 kalenderdagar innan eller efter 
ordinarie speldatum.  
Matchen får aldrig spelas efter sista omgången i respektive serie. 
Inplaneringen av den nya speltiden måste vara i enlighet med § 1:9 
Start och sluttider för seriematcher. 
 
Match får startas med fem spelare inklusive målvakt enligt 
regelboken 4:1. 
 
Övrigt 
Begäran om matchflytt ska skickas in av en representant från 
föreningen via det tävlingsadministrativa systemet TA. SDF:et kan 
göra avsteg och tillhandahålla andra rutiner för hur matchflyttning 



ska genomföras. Eventuella avsteg ska tydligt framgå vid inbjudan 
till serie/tävling. 
 
Serieadministratören har alltid rätt att flytta och ändra matcher 
ända fram till matchstart.  

 
1:5 c Avgift för matchflytt 
Om begäran om matchflytt inkommer till serieadministratören 
senare än 21 kalenderdagar före det ordinarie speldatumet debiteras 
en administrationsavgift på 1 000 kronor för ungdom (yngre och 
äldre), för barnhandbollen 500 kronor/match eller sammandrag. 
 
Detta är ett maxbelopp, serieadministratören får göra avsteg från 
avgiften men aldrig ta ut mer än dessa belopp. 
 
Om begäran om matchflytt inkommer till serieadministratören 
närmare än 5 kalenderdagar före det ordinarie speldatumet beviljas 
flytten endast i undantagsfall mot kostnad.  
 
 
1:5 d Matchflytt på grund av sjukdom 
Matchflytt för sjukdom godkänns mot kostnad. Administrerande 
förbund har rätt att kräva in sjukintyg av barn och ungdom under  
18 år av förälder, 18år och uppåt läkarintyg eller uppvisande av 
frånvaro från skola/arbete närliggande dag.  
 
Bilaga 2 - sjukintyg från vårdnadshavare. 
 
1.5 e Icke sanktionerad matchflytt 
Om matchändring görs utan serieadministratörens godkännande 
har administrerande förbund rätt att debitera föreningen med en 
administrationsavgift på 2 000 kronor för ungdom (yngre och äldre 
ungdom) och 1 000 kronor för barn. Om serien spelas med 
sammandrag debiteras endast en administrationsavgift för hela 
sammandraget på samma belopp. 
 
 



1:5 f Matchflytt/uppskjuten match vid Force majeure 
Om det råder omständigheter som föreningarna själva inte kan styra 
över så kan match skjutas upp och spelas vid senare tillfälle.  
I möjligaste mån ska serieadministratören kontaktas, men då force 
majeure-situationer oftast uppstår akut så måste föreningarna vara 
beredda att lösa situationen själva. 
 
Om det uppstår en force majeure-situation är rekommendationen 
att föreningarna försöker få matchen spelad, men givetvis inte på ett 
sätt som kan anses osäkert eller farligt för deltagande. 
 
1:5 g Om domare saknas 
Att domarna inte kommer till match är inte att betrakta som force 
majeure. Om kallade domare ej infunnit sig till matchstart tillsättas 
nya domare enligt följande ordning: 
 

• Hemmalaget ansvarar för att tillsätta domare 1.  
• Bortalaget ansvarar för att tillsätta domare 2. 
• Om bortalaget avböjer så kan hemmalaget tillsätta även 

domare 2. 
• Om hemmalaget ej kan tillsätta domare 2 döms matchen av 

en domare. 
 
Tillsättningsordning vid sammandrag: 
 

• Arrangören ansvarar för att tillsätta domare 1 och 2. 
• Om arrangören inte kan tillsätta två domare så blir 

turordningen följande: 
o Hemmalaget ansvarar för att tillsätta domare 1.  
o Bortalaget får möjlighet att tillsätta domare 2. 
o Om bortalaget avböjer så kan hemmalaget tillsätta även 

domare 2. 
o Om hemmalaget ej kan tillsätta domare 2 döms matchen 

av en domare. 
 

  



1:6 Domare 
Grundprincipen är att alla matcher, oavsett åldersgrupp ska dömas 
av två utbildade domare. 
 
Barn 
För tillsättning av domare (en eller två) i barnhandbollen ska 
grundtanken vara att de på ett bra sätt ska kunna leda matcherna. 
SHF rekommenderar att föreningen tillsätter domare på denna nivå. 
 
Yngre ungdom 
SHF rekommenderar att matcherna ska dömas av två domare.  
De rekommenderar även att domartillsättningen sköts av serie-
administratören eller annan ansvarig/utsedd instans inom SDF:et.  
 
Äldre ungdom 
SHF har som krav att matcherna ska dömas av två domare, samt  
att domartillsättningen sköts av serieadministratören eller annan 
ansvarig/utsedd instans inom SDF:et.  
 
USM 
Se reglementet för USM. 
 
1:7 Funktionärer 
Barn 
Föreningen får ha funktionär som har ansvar för resultatvisning  
och tidtagning i arenan, det är dock inget krav att ha resultat-  
eller tidsvisning centralt i arenan för denna åldersgrupp. 
 
Yngre ungdom (samt U16) 
SHF rekommenderar att det ska finnas två funktionärer per match 
och att minst en ska vara utbildad föreningsfunktionär. I matcher 
där det endast finns en utbildad funktionär ska denna vara 
tidtagare. Föreningen ansvarar för tillsättningen. Om en serie har 
krav på elektroniskt matchprotokoll (EMP) ska det vara minst en 
utbildad EMP-funktionär. 
 

  



Äldre ungdom (ej U16) 
SHF har som krav att det ska finnas två utbildade distriktsfunktionärer, 
samt att matchen ska genomföras med EMP. Föreningen ansvarar för 
tillsättningen. Som föreningsfunktionär är man legitimerad över en 
tvåårsperiod, detta förutsatt att ingen stor förändring sker i regelverket 
för funktionärer. 
 
USM  
Se reglementet för USM. 
 
1:8 Matchvärd 
Det är krav att det ska finnas minst en matchvärd i arenor där det 
spelas barn- och ungdomshandboll.  
 
I de arenor 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 - matchvärd. 
 
 
1:9 Start och sluttider för seriematcher 
Första och sista matchstart ska planeras utifrån reseavstånden,  
samt vilken dag som matchen ska spelas. Där resan med kollektiv-
trafik är möjlig är det detta färdsätt som matchläggningen ska utgå 
ifrån. I distrikt där reseavstånd/restid mellan spelorter medför att 
principerna nedan omöjliggör spel har serieadministratören rätt att 
frångå dessa. 
 
Nedanstående tabell ska läsas ut på följande sätt: 
 

• Kategori: om det är barn, yngre ungdom eller äldre ungdom. 
• Speldag: den speldag det handlar om. 
• Avresa: den tid bortalaget ska kunna resa från sin 

hemmaarena och ändå vara på plats senast 30 minuter före 
matchstart. 

• Hemkomst: den tid då bortalaget senast ska vara tillbaka vid 
sin hemmaarena. 

 



Kategori Speldag Avresa Hemkomst 
Barn Lördag 7:00 20:30 
Barn Söndag 7:00 19:30 
Barn Vardag 17:00 20:30 
Yngre ungdom Lördag 7:00 21:30 
Yngre ungdom Söndag 7:00 21:30 
Yngre ungdom Vardag 17:00 21:30 
Äldre ungdom Lördag 7:00 22:30 
Äldre ungdom Söndag 7:00 22:30 
Äldre ungdom Vardag 17:00 22:30 
 
1:10 Resultatvisning och serietabeller 
Barn 
Inom svensk handboll har vi ingen resultat- eller tabellvisning på 
webbplatser eller i skrivna dokument för kategorin barn. 
 
Yngre och äldre ungdom 
SHF har som krav att tabeller ska använda följande rangordning: 
 

1. Poäng 
2. Inbördes mötet mellan direkt berörda lag (först poäng,  

sedan målskillnad, och slutligen flest gjorda mål) 
3. Målskillnad totalt 
4. Flest antal gjorda mål totalt 

 
Bestämmelsen är framtagen för att motverka hets i enskilda matcher 
för att nå högre placering genom att jaga målskillnad. 
 
Övrigt 
Serieadministratören kan bjuda in till annat än traditionellt seriespel. 
 
1:11 Slutspel efter avslutat seriespel 
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 vidarespel användas, där båda lagen, 
oavsett resultatet i enskilda matchen, får spela vidare. 
 
Yngre och äldre ungdom 
Om serieadministrerande förbund arrangerar slutspel 
rekommenderar SHF att inblandade lag i klassen får samma antal 
matcher även i slutspel. 
 
* Utslagningsmatcher innebär att endast det vinnande laget spelar 
vidare. 
 
1:12 Dispensförfaranden 
Administratör får inte ta ut någon avgift för generella dispenser 
(oavsett område, se kapitel 2 om matchutbyte och kapitel 3 om 
representation). Vid övriga ärenden får administratören ta ut en 
avgift om maximalt 300 kronor per ärende. 
 
1:13 Walkover (WO) 
Lag som inte infunnit sig till kallad match enligt spelordning eller 
kallelse utan godtagbara skäl förlorar matchen med 0–10. Laget ska 
betala fastställd WO-avgift. 
 
Lag som för andra gången inte infinner sig till kallad match utesluts 
ur tävlingen och betalar fastställd garantiavgift. Avgiften, som 
motsvarar en serieavgift ska betalas till serieadministratören medan 
reskostnadsersättningen ska betalas till motståndarlaget. 
 
Serieadministratören kan upphäva en uteslutning som kommit till 
efter två WO om föreningen skriftligt kan redovisa godtagbara skäl. 
En sådan skrivelse ska vara administratören tillhanda senast fem 
dagar efter det att matchen skulle ha spelats. Om uteslutningen 
upphävs sätts lagets andra WO som en 0–10-förlust. Efter att 
uteslutningen har hävts kan laget återigen lämna WO en gång utan 
att uteslutas. 
 

  



1:14 Urdragning 
Lag kan göra en fri urdragning av sin anmälan i aktuell serie/tävling 
innan dess att serieindelningen är fastslagen.  
 
Lag som drar tillbaka sin anmälan i aktuell serie/tävling efter det att 
serieindelningen är fastslagen och har publicerats ska betala den 
fastställda startavgiften. 
 
Lag som drar tillbaka sin anmälan i aktuell serie/tävling efter det att 
serielottning/spelprogrammet är fastslaget ska betala den fastställda 
startavgiften och garantiavgift* 
 
Se administrerande förbunds serieinbjudan för aktuella datum.  
 
*Garantiavgift = samma kostnad som en startavgift eller annan 
avgift satt av serieadministratören dock maximalt tre gånger 
startavgiften. Den summan ska vara tydlig i inbjudan till tävlingen.  
 
1:15 Uteslutning 
Serieadministratören ska kunna utesluta lag vid särskilda skäl och 
då gäller avgift som benämns i § 1:14. 
 
1:16 Entréavgifter 
Entréavgifter får ej förekomma för U19 eller yngre åldersgrupper vid 
seriespel, sammandrag, Handbollfestival, ungdoms-SM (Steg 1–4) 
eller motsvarande. 
 
1:17 Protester  
Inom barn- och ungdomshandboll kan man inte lämna in protester. 
 
USM  
Se reglementet för USM. 
 
1:18 Trygga miljöer för barn och ungdomar 
Se under Trygg handboll på www.svenskhandboll.se 
 

  

http://www.svenskhandboll.se/


1:19 Sändning av ljud och bild 
Svenska Handbollförbundet (SHF) äger och förfogar ensamt över 
samtliga TV- och radiorättigheter samt alla andra former av 
upptagning och överföring av ljud och rörliga bilder från 
landskamper och andra matcher som administreras eller 
sanktioneras av SHF eller dess distriktsförbund. Rättigheterna 
omfattar såväl direkt- som eftersändning liksom matcher i sin helhet 
eller delar därav. Samma sak gäller fortlöpande textrapportering via 
Internet eller annat media. 
 
Angivna rättigheter får således inte nyttjas utan tillstånd från SHF. 
Sändningstillstånd ska sökas av arrangerande förening om den inte 
avser att sända via Solidsport, som är av SHF utsedda plattform för 
webbsändningar. Om Solidsport används så föreligger ett generellt 
sändningstillstånd. 
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