HANDBOLLSFÖRBUNDET VÄST
REGLEMENTE TÄVLING 2018/2019

BENÄMNINGAR
Svenska Handbollsförbundet (SHF)
Handbollsförbundet Väst (HFV)
Handbollsförbundet Väst Tävlingskommitté (TK)
Handbollsförbundet Väst Domarkommitté (DK)
Handbollsförbundet Väst Rättskommitté (RK
Handbollsförbundet Väst Protestutskottet (PU)
Handbollsförbundet Väst Media och Kommunikationskommitté (MK)
Handbollsförbundet Väst Utveckling och Rekryteringskommitté (UR)
Handbollsförbundet Väst Utbildningskommitté (UTBK)

HFV följer SHF:s reglemente ”Tävlingsbestämmelser för barn och ungdomar”. Nedan
följer tillägg och/eller undantag från dessa bestämmelser som HFV genom TK
fastställt. TK äger rätt att utfärda kompletterande föreskrifter och anvisningar.

1:2 ANMÄLAN TILL SERIESPEL
TILLÄGG
TK ansvarar för serieanmälningar. 1 juni fastställs serieindelningarna utefter anmälningar
från förening. Förening som vill avanmäla lag anmäler detta SKRIFTLIGEN till HFV:s kansli.
Inkomna avanmälningar innan 1 juni erläggs inte med avgift. Inkomna avanmälningar efter 1
juni erläggs med avgift (se tävlingsavgifter).

1:3 SERIESPEL
TILLÄGG
Nationella serier dam division 2 och herr div 2 och 3 administreras av HFV på uppdrag av
SHF. Dessa serier administreras av TK och HFV:s styrelse är kontrollerande organ.
Matcherna i HFV:s distrikt spelas enligt SHF:s spelregler, om ej annat föreskrives.

1:5 INPLACERING AV HEMMAMATCH/UPPSKJUTEN MATCH
TILLÄGG
Lag i samma serie skall möta varandra minst två gånger, varav en gång på hemmaplan, om
ej annat föreskrives.
TK kan godkänna matchflytt om godtagbara skäl föreligger och under förutsättning att båda
föreningarna är överens om nytt speldatum och ny spelplan. Matchen skall spelas senast
innan nästa spelomgång.
I nationella serier (dam division 2, herr division 2 och 3) skiljer sig avgifterna från barn och
ungdom (se tävlingsavgifter).
UNDANTAG
Om begäran av matchflytt inkommer 10 dagar eller tidigare före ordinarie speltid debiteras en
lägre administrationsavgift. Om begäran av matchflytt inkommer senare debiteras en högre
administrationsavgift (se tävlingsavgifter).

1:6 DOMARE
TILLÄGG
DK utser domare till samtliga tävlingsmatcher som administreras av HFV och spelas inom
HFV:s distrikt med undantag för de föreningar som har föreningsdomare. (Föreningsdomare
dömer minihandboll och U10-11)

1:7 FUNKTIONÄR
TILLÄGG
DK utser funktionärer på följande matcher:
•
•
•
•
•

USM 18 steg 1-2 (HFV 1 funktionär, förening 1 funktionär), steg 3 och 4 (HFV 2
funktionärer)
USM 14-16 steg 1 – 3 (HFV 1 funktionär, förening 1 funktionär), steg 4 (HFV 2
funktionärer)
I seriespel Dam Allsvenskan, div 1, div 2
Herr div 1, 2 och 3
U19-17 serier

EMP (elektroniskt matchprotokoll) används i dam division 2 och herr div 2 och 3 samt alla
U19-17-serier. Dessa funktionärer skall vara distriktsfunktionärer. Spelarlistor för lag i
ovanstående serier skall skickas till HFV innan seriestart. Underlag för spelarlista finns på
HFV:s hemsida. Dessa skall kompletteras under säsong om förändring sker. Mer information
om EMP finns på HFV:s hemsida.

1:8 MATCHVÄRD
TILLÄGG
Information om matchvärdskap finns på HFV:s hemsida.
Vid matcharrangemang skall hemmaföreningen:

•
•
•

Följa upp så att det inte ställs in matcher pga. domaruteblivande (se
”Tävlingsbestämmelserna för barn och ungdom” paragraf 1:5 - domare för åtgärd)
Säkerställa att det finns matchprotokoll till alla matcher
Efter arrangemanget (samma dag) skicka in resultat via föreningens inloggning till
TA-systemet eller via sms

Rapportering av matchresultat via SMS
Skicka SMS till 71160. Meddelandet skall skrivas på följande sätt:
Shf (matchnummer) (resultat hemmalag) (resultat bortalag) SÄND
Exempel: shf 2100201004 22 26
Matchnummer 10 siffror, glöm ej mellanslag mellan shf, matchnummer och resultaten.

1:10 RESULTATVISNING OCH SERIETABELLER
TILLÄGG
Matchprotokoll skall föras och skickas in till HFV efter avslutad match. Matchprotokoll, enligt
fastställt formulär, skall innehålla spelarens tröjnummer, för- och efternamn samt 6 siffror av
personnumret. Dessa överlämnas till domare eller funktionärer FÖRE respektive match.
Lagledare/lagansvarig är genom sin namnteckning på protokollet ansvarig för att alla
lämnade uppgifter är korrekta. Samtliga spelare som befinner sig på spelfältet eller på
avbytarbänken iklädda speldräkt skall vara antecknade i matchprotokollet. När eventuell ny
spelare anländer till match skall, genom lagansvarig, matchprotokollet kompletteras med
ovan uppgifter och anmälas till funktionär och domare.

1:12 DISPENSFÖRFARANDEN
TILLÄGG
Ansökan skall göras på godkänd blankett på HFV:s hemsida.

1:13 WALKOVER (WO)
UNDANTAG
HFV har andra avgifter (se tävlingsavgifter)

1:14 URDRAGNING
UNDANTAG
HFV har andra avgifter (se tävlingsavgifter)

1:16 ENTRÉAVGIFTER
TILLÄGG
Vid seniormatcher skall 20 deltagare från bortalaget beredas fritt inträde.

2:6 SPELTID OCH TIMEOUTER
TILLÄGG
U8-U9

2x12, 2x17 minuter

U10-U14

2x20 minuter

U15-U16

2x25 minuter

U17-U19

2x30 minuter

Herr division 2, 3, 4

2x30 minuter

Herr division 5, 6

2x25 minuter

Dam division 2, 3

2x30 minuter

Dam division 4, 5

2x25 minuter

Information om timeouter finns på HFV:s hemsida.

2:8 SPEL I SAMMA UNGDOMSKLASS
UNDANTAG
Anmäler förening 2 lag på nivå 1 låser man trupperna efter första matchen. Vid juluppehållet
har man rätten att ändra i truppen. Truppen är återigen låst efter första matchen efter
juluppehållet. Ovan gäller inte i U12. I övrigt gäller fri representation för barn och ungdom.

2:9 MÅLVAKTSTRÖJA
TILLÄGG
Vid match där båda lagen har likartad speldräkt enligt TA-systemet skall den förening som
står som BORTALAG byta till annan dräkt.
Samtliga spelare skall ha på ryggen minst 20 centimeter och på bröstet 10 centimeter stora
siffror.

3:2 BYTE AV FÖRENING
TILLÄGG
Vid övergång upp till 14 år ska särskild blankett fyllas i. Denna blankett finns på HFV:s
hemsida. Från 15 år och äldre görs övergång via SHF.

3:6 ÅLDERSDISPENSER
UNDANTAG
HFV hanterar inte generella dispenser. En aktiv ansökan krävs till HFV för dispenser. Se
1:12 i ”Tävlingsbestämmelser för barn och ungdom”
Om man har fått en beviljad dispens gäller följande:

•
•
•
•
•

Man ska alltid ha intyget med sig till match.
Har man fått dispens för mer än 2 spelare får man endast spela 2 spelare på plan
samtidigt. Detta står på ert intyg. TK har rätt att vi särskilda skäl ge dispens för 3
personer på plan samtidigt.
Dispensen ska alltid visas upp för domaren innan match. Domaren ska då göra en
markering på matchprotokollets baksida. Finns inget intyg med till match, noteras
detta och HFV utreder detta i efterhand, ingen spelare ska nekas att vara med.
TK har rätt att dra in dispensen om den missbrukas.
Dispenser för överåriga i högsta ungdomsserier (klass 1) beviljas inte om inte
särskilda skäl föreligger.

4:1 SANKTIONERADE UNGDOMSTURNERINGAR
TILLÄGG
Sanktion för tävling med fler än fyra lag söks hos HFV, enligt SHF:s bestämmelser. Ansökan
skall innefatta tävlingens namn, tidpunkt, bokade spelhallar, beräknat antal lag,
anmälningsavgift och program.
Sanktion för tävling med fler än 32 lag söks hos SHF via Idrottonline. För att få söka sanktion
för tävling med fler än 32 lag skall förening sedan tidigare anordnat en turnering för fler än 4
lag.

ÖVRIGT REGLEMENTE

PROTESTER
Förening/lag som vill protestera mot eventuellt regelfel i match skall SENAST 1 TIMME efter
matchen meddela domaren/domarna eller genom e-post till info@handbollvast.se. Protest
skall sedan skriftligen avges och vara HFV tillhanda SENAST 5 DAGAR efter matchdagen.
Protestavgifter (se tävlingsavgifter) förekommer och dessa är förverkade om protesten
avslås. Protesten administreras av PU.

MEDALJER
HFV fördelar lagpris och medaljer i Västserierna på följande sätt:
I senior- och U19-17 delas lagpris ut till 1:an och 2:an. I åldrarna U16-U13 delas guld- och
silvermedaljer ut till 1:an och 2:an. I åldrarna U12 delas guld-, silver och bronsmedaljer ut till
1:an, 2:an och 3:an efter våren. Alla lag får 15 medaljer vardera. I åldrarna U8-U9 erhåller
föreningen minihandbollsdiplom efter egen beställning till förbundet.

HANDBOLLSKORTET
Första års helplansspelare (för säsongen 2018/2019 barn födda 2010, U8) 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 plan
och gentemot varandra.
HFV:a styrelse har tagit beslut på att de föreningar som inte genomför detta kommer
bötfällas med ett belopp på 10.000 kr.

KONTAKTUPPGIFTER
Ny adress och/eller e-post ska alltid meddelas till HFV och uppdateras i TA-systemet.

UPP- OCH NEDFLYTTNINGAR
DIVISION 4 HERRAR
Avsikten är att ha två 10-12 lags serier. Upp- och nedflyttningar görs efter denna
utgångspunkt. Seriesegrarna garanteras uppflyttning om de är uppflyttningsberättigade.
DIVISION 5 OCH 6 HERRAR
Seriesegrarna flyttas upp om de är uppflyttningsberättigade.
DIVISION 3 DAMER
Avsikten är att ha en 12 lags serie. Upp- och nedflyttningar görs efter denna utgångspunkt.
Seriesegrarna garanteras uppflyttning om de är uppflyttningsberättigade.
DIVISION 3 OCH 5 DAMER
Seriesegrarna flyttas upp om de är uppflyttningsberättigade.
UNGDOM
Utgångspunkt är 10-12 i klass 1, så långt som möjligt.
SAMTLIGA SERIER
TK förbehåller sig rätten att, inför varje nytt spelår, lägga ett rättvist förslag till serieindelning
utifrån anmälda lag. Detta förslag går ut på remiss till föreningarna som kan inkomma med
ett skriftligt yttrande om sina lags placeringar.

TÄVLINGSAVGIFTER

SVENSKA HANDBOLLSFÖRBUNDET
Årsavgift

700 kr / förening

Registreringsavgift för samarbetsförening

300 kr / förening

Registreringsavgift för samarbetsavtal

500 kr / avtal

Licenseringsavgift (fr.o.m. det år spelare fyller 15 år) Laglicens
Övergångsavgift

500 kr / gång

HANDBOLLSFÖRBUNDET VÄST
Årsavgift huvudförening

2300 kr / förening

Årsavgift samarbetsförening

700 kr / förening

Rekryteringsavgift

700 kr / förening

Minihandbollsavgift för ungdomsföreningar

1000 kr / ung.förening

Nationell serie herr division 2

9000 kr / lag

Nationell serie dam division 2

4500 kr / lag

Nationell serie herr division 3

4500 kr / lag

Västserien, senior

2800 kr / lag

Regionserien, U19-17

1800 kr / lag

Västserien, U16-15

1100 kr / lag

Västserien, övriga ungdomslag U14-U10

800 kr / lag

Protestavgift Västserien

300 kr / match

Protestavgift Nationella serier

1000 kr / match

Brott mot representationsbestämmelserna

500 kr / 1000 kr / match

Dispensavgift

100 kr / person

Utdragning av lag i seriespel fr.om 1 september 2018
Västserien, senior

2500 kr / lag

Regionserien, U19-17

2500 kr / lag

Västserien, U16-15

2000 kr / lag

Västserien, övriga ungdomslag U14-U10

1500 kr / lag

Utdraget lag mellan 1 juni och 31 augusti

Halv avgift

WO-avgifter
Västserien, senior

2000 kr / match

Regionserien, U19-17

1500 kr / match

Västserien, U16-15

1200 kr / match

Västserien, övriga ungdomslag U14-U10

1000 kr / match

Minihandbollssammandrag

200 kr / match

I matcher med enkel resa över 7 mil

Dubbel avgift

WO i sista omgången

Dubbel avgift, uteslutning

WO i 2 matcher

Uteslutning

Utöver detta har det lag som lämnar WO vid bortamatch även skyldighet att mot faktura
betala eventuella domarkostnader och hallhyra till motståndaren.

Matchändringsavgifter Västserien U16-U10
Matchändringsansökan senast 10 dagar före utsatt matchdag

300 kr / match

Matchändringsansökan senare än 10 dagar före utsatt matchdag 600 kr / match
Ändring utan HFV:s godkännande eller kännedom

2000 kr / match

Matchändringsavgifter Nationella serier och Västserien U19-17
Matchändringsansökan senast 14 dagar före utsatt matchdag

1000 kr / match senior
750 kr / match U19-17

Matchändringsansökan senare än 14 dagar före utsatt matchdag 2000 kr / match senior
1500 kr / match U19-17
Ändring utan HFV:s godkännande eller kännedom

3000 kr / match

