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Förord  
 
Svenska Handbollförbundet (SHF) tävlingsbestämmelser för 
rullstolshandboll är baserade på Internationella Handbollförbundets 
(IHF) regelverk.  
 
IHF | Regulations Documents 
 
Notering: För närvarande finns inga tävlingsbestämmelser för att spela med 4 
spelare på planen i Sverige. 
  

https://www.ihf.info/regulations-documents/361?selected=Rules%20of%20the%20Game


 

I.  Grunder  
 

1.1. Spelare  
  
En dokumenterad fysisk funktionsnedsättning måste finnas för att få delta i 
rullstolshandboll i Sverige. Individen ska vara beroende av en rullstol för att kunna 
delta på lika villkor i handboll. Någon klassificering finns inte i Sverige, varje 
lagledare ansvarar för sitt lags fysiska status och att rullstol är nödvändigt för att 
kunna delta på lika villkor.  
 
För att få delta i tävlingsspel måste spelaren fylla 12 år det kalender år som 
tävlingsåret inleds. 
 
Notering: Spelregler och tävlingsbestämmelser för åldersklasser under 12 år är 
under uppbyggnad. 
    



 

II. Rullstolsspecifikationer  
  
Rullstolarna skall konstrueras på ett säkert och rättvist sätt, utan att utgöra någon 
form av risk för spelaren själv, lagkamraterna eller motståndarlaget. En rullstol kan 
komma att stoppas från spel om det finns något som kan anses utgöra en skaderisk 
eller vara orättvist (bedöms av domarparet). Alla rullstolar som används i turneringar 
ska kontrolleras av turneringsledare eller domare inför turneringen.  
Enbart godkända rullstolar får användas under turneringen.   
  
Varje lag är ansvarig för underhåll, etcetera av deras rullstolar under turneringen.  
  
Följande specifikationer ska gälla:   

• Inga elektroniska rullstolar är tillåtna.  

• Ett horisontellt fotstöd ska placeras fram på rullstolen (på en höjd 
ungefär 11 cm ovanför golvet). Det är obligatoriskt att använda en fullständig 
vinge som täcker bägge sidorna och fronten av rullstolen, detta för att skydda 
spelarna.   

• 1-2 länkhjul som motverkar att rullstolen tippar bakåt skall fästas på 
rullstolen.  

• Maximal höjd (från golvet till toppen av till sittkudden, eller sittytan), får 
inte överstiga 63 cm.  

• 5-6 hjul (2 stora drivhjul, två fram och ett eller 
två säkerhetshjul/länkhjul bak. Maximal diameter på de stora hjulen får vara 71 
cm (28 tum).   

• En drivring på varje drivhjul är obligatoriskt. 

• Bägge drivhjulen måste täckas helt. Samtliga spelare i det egna laget ska 
använda skydd utformade på samma sätt.   

• I de fall kolfiberekrar används behövs inget skydd.  

• Vadderat skydd bak på ryggstödet (15mm). 

• Om en rullstol inte längre fungerar eller inte är säker så måste spelaren 
lämna spelplanen för att reparera den.   

  

 
  


