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Tillägg till SHF:s Tävlingsbestämmelser från  

Handbollförbundet Västs Tävlingskommittén. 

 

Nedan finner ni en del information som kan vara bra för er att känna till. 

 

Vår hemsida: 
https://www.handbollvast.se/  

 

TBBU, tävlingsbestämmelser för barn & unga: 

Bestämmelserna hittar ni i sin helhet om ni följer länken. 
https://www.svenskhandboll.se/tavling/tavlingsbestammelserforbarnungdom/  

 

SHF:s tävlingsbestämmelser: 
https://www.svenskhandboll.se/tavling/tavlingsbestammelser2022-2023/ 

Här finns bl.a. information om hur ni får representera mellan förening A & B (kapitel 

9) samt mellan A-lag och B-lag (kapitel 8) 

 

Tävlingsbestämmelser för Parahandboll: 
https://www.svenskhandboll.se/tavling/tavlingsbestammelserparahandboll/  

 

Matchtider: 

Alla seniorserier 2 x 30 minuter 

Senior motion 2 x 30 minuter 

U19-17: 2 x 30 minuter 

U16-15: 2 x 25 minuter 

U14-U10: 2 x 20 minuter 

Parahandboll: 2 x 20 minuter 

 

Timeout: 

Division 2 & 3: 3 lag-timeouter 

Division 4 & 5: 2 lag-timeouter 

Senior motion 2 lag-timeouter 

U19-U17: 3 lag-timeouter  

U16-U15: 2 lag-timeouter 

U14-U10: utbildnings timeouter (1 minut). https://www.handbollvast.se/tavling/Dokumentbank/  

Parahandboll:2 lag-timeouter 
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Lathundar: 

SHF:s lathund 

HFV:s lathund bollstorlekar och speltider 
https://www.handbollvast.se/tavling/Dokumentbank/  

 

U10: 

Denna åldersklass spelar 6 mot 6 (5 utespelare + målvakt. M6 utgår) oavsett om man 

använder sig av kortbana eller spelar på stor plan.  

Vid spel med 5 försvarare kan ett antal olika försvarsspel spelas, ex. man-man, 3-2 

eller 2-3. Då anfallande lag troligtvis spelar med två 6-metersspelare (kantspelare) 

och tre 9-metersspelare rekommenderar vi i första hand 2-3-försvarsspel (2 

försvarare innanför 6-meterslinjen och 3-försvarare utanför/offensiva).  

 

Minihandboll: 
Spelscheman hittar ni här https://www.handbollvast.se/tavling/Minihandboll/  

Regler för minihandbollen finns även här 
https://www.handbollvast.se/tavling/Dokumentbank/  

 

Till vårens sammandrag kommer det under oktober ut ny information om hur ni 

anmäler era lag inför våren. 

 

Handbollsfestival: 
Spelas under hösten och spelscheman kommer ni att hitta här 

https://www.handbollvast.se/tavling/Handbollsfestival/  

Just nu är dom under arbete och presenteras när det är klart. Till dess hittar ni 

gruppindelningar och datum m.m. via länken ovan. 

 

Till våren spelar denna klass minihandboll och inbjudan till det kommer att komma till er i 

oktober. 

 

Matchändringar: 

Alla matchändringar gör ni i er TA via er förenings inlogg. http://ta.svenskhandboll.se/  

Mer information samt en lathund till hur ni gör ändringen i TA läser ni mer om på vår 

hemsida https://www.handbollvast.se/tavling/matchandringar/  

Det lag som önskar flytta matchen startar matchändringen i TA. 
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Information om avgift finner ni i vår dokumentbank 
https://www.handbollvast.se/tavling/Dokumentbank/  

 

Undantag från ovan, se under rubriken spelprogram. 

 

Tänk efter innan ni begär matchflytt, det är många som påverkas av att 

matcherna flyttas. 

 Motståndarna inkl. spelare och föräldrar som planerat efter hur matchen ligger. 

 Domar- och funktionärslistan är gjord och blir även den berörd. Domare och 

funktionärer ska avbokas samt att man ska boka in nya vid det nya 

matchtillfället. 

 Hallen blir tom och då kanske även skapar hål i arrangemanget. Detta 

påverkar hallvärdar, cafépersonal och andra personer som arbetar under ert 

och andras arrangemang. 

 Matcher i sammandragsserier är lite svårare att flytta. Då är det inte bara en 

match utan tre matcher som blir berörda. 

 

Vi förstår att man ibland behöver flytta matcher men vi vill att ni funderar en extra 

gång om det är viktigt att flytta matchen. Beror det på spelarbrist just den dagen 

kanske ni kan låna från annat lag i er förening eller liknande. 

 

Dispenser: 

Ungdomsdispenser skickas in via vår hemsida 
https://www.handbollvast.se/tavling/Dispenserochsanktion/  

Ansvarig är jukka-pekka.laine@handbollvast.se  

 

Seniordispenser söker man via Svenska HF: 
https://www.svenskhandboll.se/tavling/dispensforseniorspel/  

Ansvarig är jenny.granstrom@handbollvast.se  

 

EMP (elektroniskt matchprotokoll) 

EMP använder ni i alla serier med resultat och tabeller = division 2 – U12.  

För att vara behörig funktionär på seniormatcher krävs funktionärer utbildade på 

distrikt- eller förbundsnivå beroende på division. För ungdomsmatcher krävs 

utbildning på föreningsnivå.  
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Mer info om vilken nivå som krävs samt information om de olika utbildningarna finns 

på vår hemsida här: 

https://www.handbollvast.se/domarefunktionarer/funktionar/funktionarsutbildning/ 

 

Senior motion serie. I denna serie är det INTE EMP utan det förenklade 

matchprotokollet som ni hittar här 

https://www.handbollvast.se/tavling/Dokumentbank/ . Saknas sekretariat på matchen 

så är det domarens ansvar att föra resultat under matchen och efter match meddela 

hemmalag.  

  

Om ni mot förmodan inte kan starta upp säsongen med EMP i alla matcher så 

använder ni det matchprotokoll som ni hittar i vår dokumentbank 

https://www.handbollvast.se/tavling/Dokumentbank/ Förenklat matchprotokoll. 

 

Alla lag i ovanstående klasser ska koppla sina spelare till EMP/respektive lag vilket 

görs i TA systemet. 

EMP – guide hittar ni här https://www.handbollvast.se/tavling/Dokumentbank/  

 

Matchprotokoll U10-U11: 

I dessa två åldersklasser redovisar vi INGA resultat och tabeller. Varken hos HFV 

eller på era egna hemsidor.  

 

Ni kan under match använda er av ett förenklat matchprotokoll som ni hittar här 

https://www.handbollvast.se/tavling/Dokumentbank/   

 

Nytt för i år! 

Det är upp till arrangerande förening att besluta om man under match vill använda sig 

av det förenklade protokollet. 

 

Matchprotokollet fyller ni i och använder under match för att hålla koll på gula kort, 

utvisningar etc. Målgörare behöver inte noteras i dessa åldrar. 

Ni ska INTE skicka in dessa matchprotokoll till förbundet. 

 

Matcherna ska rapporteras in i TA. När ni rapporterar in ett resultat så registreras det 

att matchen är SPELAD. Ni kan rapportera in vilket resultat ni vill, antingen 0–0 eller 
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det faktiska resultat som ni har på ert matchprotokoll. Oavsett kommer det registreras 

att matchen är spelad. 

Man får visa resultat i hallen om man vill. 

 

Hur rapporterar ni in resultat: 

 Använder man EMP sker rapporteringen automatiskt. 

 Om man använder sig av det förenklade matchprotokollet så gör man på 

följande sätt. 
SMS: 

Sms:a till 71126 
Meddelandet skall skrivas så här:  
- shf (matchnummer) (resultat hemmalag) (resultat bortalag) SÄND  
- Ex: shf 2106101001 22 26 -> Obs! Matchnummer 10 siffror -> Glöm inte mellanslag  

(totalt 3 stycken)  
- Avgift: Ordinarie SMS-taxa 

- Ni kommer att få en bekräftelse om ni lyckats att rapportera in resultatet 

 

Rapportering av matchresultat via webben:  

-  Logga in i TA-systemet http://ta.svenskhandboll.se/ 

-  Klicka på Matcher och sedan ”Inväntar matchfakta” – här listas de matcher som ännu inte är       

resultatrapporterade. Välj distrikt efter var matchen hör hemma.  

-  Klicka på den match du vill rapportera och fyll i Hemma- och Bortalagets mål samt 

publiksiffra. 

- Välj därefter Spara ändringar 

 

Övergångar: 

Ungdom 11 år och yngre. Föreningarna gör dessa övergångar mellan sig och ändrar 

i Idrott Online.  

 

Ungdom 12–14.  

Övergångarna görs i Idrott Online.  

14 åringarna gör sina övergångar på detta sätt fram t.o.m. 30/6 det året man fyller  

15 år.  

 

Ungdom 15år och äldre 

Övergångar görs i Idrott Online 

 

Det finns olika övergångsperioder för ungdomar, ni hittar mer information här 

https://www.svenskhandboll.se/tavling/overgangar/overgangarforungaspelare/  



 

 
 
 

 

Handbollförbundet Väst – Gullbergs Strandgata 36A – 411 04 Göteborg –  

Tel: 031-707 18 90 – www.handbollvast.se – info@handbollvast.se 

Matchvärdar: 

Vi vill att matchvärdar ska finnas på alla våra matcharrangemang för barn och 

ungdomar. Matchvärdens uppgift är att skapa en välkomnande, trivsam och trygg 

miljö kring våra handbollsarrangemang där barn och ungdomar kan ha roligt och 

utvecklas. Mer information om matchvärdar hittar ni i ett av de bifogade dokumentet 

men det kommer ven inom kort att läggas upp på vår hemsida. 

 

Vi har ett litet lager med västar som blev kvar i ”gamla” HFV samt i  

Västergötlands HF, dessa delar vi gärna ut så att dom kan användas även  

om det är olika loggor på dom. Är ni i behov av fler/nya västar så kontakta 

towa.almqvist@handbollvast.se så ska vi göra en fördelning på det vi har. 

 

Spelprogrammet: 

Är ett levande dokument och det kommer att ske ändringar hela tiden. 

Vi kommer att arbeta på följande sätt. 

 

 HFV kan tillsammans med förening justera tider på matcher utan att ni skapar 

matchändring i TA och att lagen är överens.  

Ett exempel på en sådan ändring är om det uppstår en lucka i föreningens 

arrangemang som vi gärna täpper till för att det ska bli bättre för tillsättningen 

av domare och funktionärer till matcherna.  

Ett annat exempel är om arrangerande förening tex ska arrangera USM och 

behöver lägga om matcherna i sin arena. 

Sådana här ändringar görs INTE i TA utan skickas till 

towa.almqvist@handbollvast.se Vid den här typen av ändringar kommer ni att 

få meddelande om via mejl samt att resultat & tabeller på vår hemsida 

uppdateras. Mejl går till föreningen som har i uppdrag att meddela berörda 

personer i föreningen. 

 

 OBS VIKTIGT! Vi kommer tillsammans med er föreningar att se över vårens 

spelprogram. När vi gör det täpper vi till eventuella luckor som uppstått m.m. 

Så räkna med att programmet efter årsskiftet är preliminärt och kommer att 

fastställas innan julen 2022. 
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Tillsättning av domare & funktionärer: 
Domar & funktionärskommittén (DFK) har arbetat fram ett dokument där det framgår 
vad ni föreningar tillsätter och vad HFV tillsätter när det gäller domare & funktionärer 
till alla matcher. 
Dokumenten kommer inom kort upp på vår hemsida och då kan ni hitta dom här 
https://www.handbollvast.se/domarefunktionarer/tillsattning/  
 

Handbollskortet: 

Första års hel plans spelare (för säsongen 2022–2023 pojkar och flickor U10  

(födda 2012), kommer att genomgå ett test för att få HANDBOLLSKORTET. Testet 

handlar om etik och moral där barnen skall svara på frågor om hur de tycker att man 

ska uppföra sig på och utanför planen och gentemot varandra.  

 

Hur genomförs testet?  

Varje förening bestämmer själv hur man lägger upp det med sina spelare och i vilken 

form föräldrar delges vad man kommit fram till. Lämpligt kan vara att först ha en 

diskussion med spelarna och därefter göra testet. Efter att man besvarat frågorna får 

man ett HANDBOLLSKORT som bekräftar att man är godkänd. Alla som gör testet 

blir godkända. 

Mer information kommer till berörda föreningar inom ett par veckor 

 

Cleverservice: 

Till er föreningar som i år kommer att komma i gång med Cleverservice. 

Nedan finns information om hur ni ska gå till väga. 

I de klasser där ni tillsätter föreningsdomare behöver ni ladda upp serier till 

cleverservice och det gör ni enligt nedanstående 

 

För att domarna ska kunna fylla i sina kvitton digitalt i Cleverservice måste alla serier 

som föreningen har lag i importeras in. Gör så här: 

1. Välj Matcher, TA, Importera. 
2. Välj ett av lagen (bara serier där ni har lag kommer upp) och klicka på Nästa. 
3. Serien kommer upp, välj rätt matchtyp och sedan Nästa. 
4. I följande steg ser ni vilka matcher som kommer att läsas över. Klicka på Importera. 
5. Klart! Matcherna synkas nu mot TA och Domarwebben varje timme. Domare som tillsätts i 

Domarwebben, läses över till Cleverservice 48 timmar innan matchstart. 
 

Fortsätt med nästa serie. Ni ser då vilka serier som är importerade i listan. 
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OBS! För serier där matcherna spelas i sammandragsform – i punkt 1 välj Matcher, TA, Importera 

(Avancerad). Då får man med alla matcher i den serie där er förening är arrangör och där ni därför 

betalar domararvodet. 

Här en film: https://youtu.be/wdW8K4Pg-7k 

Har ni frågor? Mejla till support@cleverec.se. 

 

Övrigt: 

Mer information finns alltid att läsa i TBBU samt SHF:s tävlingsbestämmelser. 
https://www.svenskhandboll.se/tavling/tavlingsbestammelser2021-2022/  

 

Kontaktuppgifter 

Behöver ni få kontakt med HFV så hittar ni kontaktuppgifter här v 
https://www.handbollvast.se/Kontakt/   

 

Med vänliga hälsningar 

Handbollförbundet Väst 

2022-06-06 


