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Bilaga 6 
  

Ansökan om godkännande av spelhall 
 
Här finns en originalblankett för när det gäller ansökan om godkännande för spelhall, som inte uppfyller de 
arenakrav som gäller för ett lags serienivå. 

Respektive serieadministratör bör i samband med inbjudan till serien påminna om detta förfarande. 

 

Administrerande instanser 

• I förbundsserier ska alla spelhallar vara godkända av SHF:s arenagrupp.  

• I division 2 och lägre ska godkännande sökas hos respektive serieadministrerande förbund. Vid 
beslut om godkänt undantag i division 2 ska serieadministrerande förbund informera SHF:s 
arenagrupp om sitt beslut. 

 

Utöver godkänd spelyta på 40 x 20 meter finns det en rad andra parametrar som ska vara godkända. 

Läs bilaga 5 i tävlingshandboken (Arenabestämmelser för handboll i Sverige) innan blanketten fylls i. Där 
finner ni vilka arenakrav som gäller för olika serienivåer. 

  

 
 
 
 
 



Bilaga 6

Ansökan om godkännande av spelhall
Ansökan ska skickas till det förbund som administrerar den serie som laget spelar i.

Laget spelar i serie Ansökan avser
(t ex H2Ö, D2S) säsong (ÅÅ-ÅÅ)

Ansökan inskickad
av föreningen

Ansökan avser
denna spelhall

Hallens spelyta Yta vägg till vägg
(XX m x XX m) (XX m x XX m)

Max antal i hallen Publikkapacitet Varav
enligt brandskydd (totalt) sittande

Andra avvikelser från
Arenabestämmelser 
för handboll i Sverige
(bilaga 5 i SHF:s
tävlingshandbok)

Närmaste godkända Godkänd hall
hall i kommunen (km) ej i kommun (km)

Signatur *
(firmatecknare)

Namnförtydligande Datum för ansökan
(ej vid IOL-matchning) (ÅÅÅÅ-MM-DD)

E-postadress Mobilnummer
(officiell i IdrottOnline) (XXX-XXX XX XX)

Beslut gällande ansökan om godkännande av spelhall
Administrerande Godkänner Avslår 
förbund ansökan ansökan

Ansvarig Datum då
tjänsteman beslut fattades

* Krav på signatur kan variera beroende på vilket förbund som är administreratör. Där SHF är administratör godkänns att
firmatecknare skickar in ansökan via sin officiella e-postadress registrerad i IdrottOnline. Om så sker anges namnet på
firmatecknare i rutan för signatur ovan.

Till dig som läser detta som trycksak: Tävingshandboken finns även på webben (http://www.svenskhandboll.se). 
Där finns denna bilaga som ett elektroniskt ifyllbart formulär.
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