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 Sammanfattning av de vanligaste frågorna • Matchspel 

• Bollstorlekar 
o P16-15 = storlek 2 
o F16, F15, P14, P13 = storlek 1 
o F14, F13, U12-U9 = storlek 0 
o U8 = Skumgummi/gummi (minihandboll) 
o Hemmalaget bestämmer matchboll. Har man ingen boll gäller bortalagets. 
o Reservboll skall finnas i sekretariatet. 

 
• Matchtider 

o P16, P15 & F16, F15  2x20 min 
o P14-P12 & F14-F12  2x15 min 
o P11-P9 & F11-F9  2x10 min 

 Matchklocka och resultatvisning 
 Tabeller / slutspel förekommer inte 

o U8 Minihandboll  2x10 min 
 Ingen matchklocka eller resultatvisning 
 Gemensam start båda planerna, ansvar sekretariatet 

o Inga lagtimeouter 
o Matchklockan stoppas endast vid större skador, aldrig vid utvisning eller 

snabbt åtgärdade skadetillfällen (gå av plan). 
o Hemmalaget gör avkast, även om man behöver spela med bortalagets boll. 

 
• Spelarförteckning 

o Skrivs in i god tid innan cupstart. 
o Spelarförteckningen kopplas till matchlappar. 
o Totalt 16 spelare per lag. 

 
• Antal spelare på plan 

o U8 = 4 utespelare + målvakt 
o U9 = 5 utespelare + målvakt 
o Övriga 6 utespelare + målvakt 

 
• Walk over (WO) 

o Om lag ej är på plats vid matchstart blir det med walk over (WO) 10-0. 
o Se Dispenser nedan. 
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• Förbud mot punktmarkering och byte anfall-försvar 
o För U16 och yngre är det inte tillåtet att punktmarkera motspelare det vill 

säga ensidigt följa en (1) eller två (2) icke bollförande spelare utanför 
frikastlinjen. Om försvaret lyfter lika många spelare ovanför frikastlinjen som 
det finns anfallsspelare ovanför frikastlinjen så är det inte att betrakta som 
punktmarkering. 

o För U14 och yngre är byte av spelare bara tillåtet då egna laget har bollen 
(undantag vid skada). Vid bestraffning för felaktigt byte anfall/försvar och vid 
felaktig punktmarkering skall progressiv bestraffning ges till lagansvarig, inte 
till spelaren. 
 

• Nedsänkt ribba i klass U11-U9. 
 

• Dispenser 
Åldersdispenser (äldre spelare att spela med yngre) 

o Laget ska i samband med anmälan till turneringen skicka in underlag för 
nyttjande av dispens. Detta avser även de generella dispenserna. 
Dispensansökan skall göras enligt instruktion på hemsidan ”Dispenser” allra 
senast två veckor innan cupstart. 

o Godkänd dispens ger ett bevisdokument i retur och det skall visas upp för 
motståndare och domare innan varje matchstart. 

o Missbrukas dispensen eller att ingen dispens finns kommer laget att förlora 
på WO 10-0, även redan spelade matcher. 

o Finns dispens från SDF eller generell dispens som kan förmedlas godkänns 
max 2 överåriga på plan samtidigt. 

o Finns ingen dispens från SDF eller generell dispens behövs ansökan motiveras 
mycket väl för at få den godkänd och då gäller aldrig mer än 1 överårig på 
plan åt gången. 
Flickor som spelar med pojkar/Pojkar som spelar med fickor 

o Laget ska i samband med anmälan till turneringen skicka in underlag för 
nyttjande av dispens, se ovan procedur. Detta avser även de generella 
dispenserna. 
 

• Representation 
Tävlingsklass 

o Spelare äger endast rätt att representera föreningen i ett lag i respektive klass 
och maximalt i två klasser i turneringen. Yngre får lånas uppåt utan dispens 
om antalet spelare i laget inte räcker till på grund av skador som ex.. 
Ej tävlingsklass 

o Spelare får lov att lånas mellan lagen, men inte en och samma spelare hela 
tiden utan där måste man variera utlåningen. Yngre spelare får lånas uppåt. 
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• Domartillsättning 
o Två domare U16-U11 
o En domare U10-U8 

 
• Utvisningar & Rött kort 

o Vid utvisning stoppas inte matchklockan. 
o Sekretariatet skriver ner på en lapp vilken tid som spelaren får beträda plan 

igen = 2 minuter efter att spelaren satt sig på bänken och ger till lagledaren. 
o Rött kort – Spelaren får sätta sig på annan plats än lagbänken. Sekretariat och 

domare informerar lagledning att spelaren gör detta. 
o Rött kort med rapport: Domare meddelar sekretariat/Hallvärd om rapporten 

som skriv på baksida matchkort. Rapporten skall skyndsamt lämnas in till 
Tävlingsjuryn via Hallvärden/sekretariatet. Tävlingsjuryn avgör påföljd och 
eventuella matchers avstängning under turneringen. Tävlingsjuryn skickar in 
rapporten till spelarens/ledarens hemma-SDF. 

o Automatisk avstängning 1 match vid två röda kort. Ledaren ansvarar för att 
detta efterföljs annars riskerar laget att diskvalificeras. 
 

• Protest 
o Skall vara inlämnad till hallvärd senast 10 minuter efter spelad match. 
o 500:- skall medfölja protesten vilken återbetalas vid godkänd protest. 
o Hallvärd kontaktar därefter Tävlingsjuryn för överlämnande av protestärende. 

 
• Vid lika poäng efter avslutat grundspel avgörs placeringen genom: 

1. Målskillnad 
2. Flest mål 
3. Inbördes möte 
4. Kan placeringen ändå inte avgöras spelas ytterligare en match. 

o Ansvarig ledare måste kontakta hallvärden direkt efter avslutat gruppspel för 
en ev. skiljematch. Spelas i samma hall efter dagens sista match eller i annan 
hall om man ser att man kan börja matchen tidigare. Hallvärden koordinerar 
detta ihop med tävlingsjuryn. 

 
• Slutspel 

o Golden goal: Vid oavgjord match i slutspel gör domaren ett gemensamt 
uppkast och först gjorda mål vinner. 
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Tävlingsjury 

Martin Lernås 0705-88 19 55 

Tävlingsledning 

Lena Lindqvist 0709-24 98 17 Spelschema & Ekonomi 
Christer Mårtensson 0707-35 63 84 Kioskgrupp & Partners 
Anna Fransson 0701-86 65 90 Domare                   
Julia Ryding  0729-66 97 69 Kommunikation & SolidSport 


