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Ansvarsområden tävlingskommittén 
 
Svenska Handbollförbundets tävlingskommitté (TK) arbetar med frågor rörande förutsättningar 
och bestämmelser samt planering, utveckling och genomförande av svensk handbolls tävlings-
verksamhet.  
 
Tävlingskommittén 
 
Conny Nilsson (ordförande) 
Mattias Bejbom (representant HF Öst) 
Sabina Cederkvarn (representant HF Väst) 
Lisa Fallhagen 

Stella Grönberg (representant HF Syd) 
Monika Johansson (representant HF Norr) 
Peo Lind 
Mikael Thelander 

 
HF Mitts saknar för tillfället representation i TK. Platsen är vakant. 
 
Adjungerade tjänstemän SHF 
Adam Engström (tävlingschef) 
Niklas Axvallen (tävlingskonsulent) 
Amanda Törner (tävlingskonsulent) 

Adjungerad tjänsteman SEH 
Peter Gentzel (VD) 
 
 

 
Tävlingskommittén har upprättat nedanstående arbetsgrupper. Ungdomsutskottet och 
seniorutskottet har delegerad beslutsrätt i frågor som de arbetar med. Utredningsgruppen  
är tillsatt för att arbeta med specifika utredningsuppdrag och har ingen beslutsrätt. 
Terminplanegruppen är en grupp som endast arbetar med kalenderplaneringen för 
innevarande och kommande säsong. 
 
Ungdomsutskott 
Lisa Fallhagen 
Sabina Cederkvarn 
Monika Johansson 
Amanda Törner (adjungerad tjänsteman) 

Seniorutskott 
Conny Nilsson 
Mattias Bejbom 
Mikael Thelander 
Adam Engström  (adjungerad tjänsteman) 

 
Utredningsgrupp 
Adam Engström 
Mattias Bejbom 
Peo Lind  
David Olsen 
Malin Svensson 

Terminplanegrupp 
Adam Engström 
Peter Gentzel 
Stellan Grönberg 
 

 
Tävlingskommitténs (TK) uppdrag 
 

Detta är TK:s uppdrag. 
• Planera och utveckla tävlingsverksamheten för barn, ungdom och seniorer utifrån 

perspektiven bredd och elit. 
• Efter egen förmåga eller på uppdrag, utreda förändringar inom tävlingsverksamheten, 

allt för att utveckla svensk handboll och se till att: 
o fler lättare hittar till handbollen. 
o fler fortsätter spela längre upp i åldrarna. 

• Ta emot, bereda och besluta om eventuella dispensansökningar, övergångsärenden, 
sanktionsansökningar och protester i de serier och tävlingar som SHF ansvarar för. 
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• Löpande revidera, föreslå beslut och, i vissa fall, själva besluta om förändringar i 
Tävlingsbestämmelserna, Tävlingsbestämmelser för barn och ungdom, samt 
Tävlingshandboken. 

• Löpande revidera, föreslå beslut och, i vissa fall, själva besluta om förändringar i 
tävlingsreglementen och andra styrdokument för SHF:s tävlingsverksamhet. 

• Utveckla, administrera och besluta om arrangörer av tävlingarna USM, Sverigecupen, 
Beach-SM, Trim-SM, Utomhus-SM och Gymnasie-SM 

• Utveckla och bjuda in till svenska cupen. Administrera svenska cupen utifrån den 
ansvarsfördelning mellan SHF och SDF:en som är fastslagen. 

• Tillsammans med SDF:en tävlingsansvariga samverka så att vi inom svensk handboll 
har en gemensam syn på handbollen utifrån regelverk och bestämmelser. Detta genom 
bland annat tävlingskonferensen som rådfrågande organ och kontinuerliga möten med 
distrikten. 

• TK ansvarar för att bevaka och följa upp området som berör matchfixning samt 
informera och upplysa utövare och funktionärer kring etik och regler. 

• Tillsammans med Svensk Elithandboll stärka marknadsvärdet av Handbollsligan och 
SHE samt arbeta för att handbollen tar en större plats som idrott i Sverige. Ett arbete i 
nära samverkan med Liganämnden och Arenagruppen utifrån deras ansvar.  

• Samverka med andra kommittéer och arbetsgrupper för utvecklingen av svensk 
handboll. 
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