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Allmänna bestämmelser
Sanktion för ungdomstävling inom Svenska Handbollförbundet:
För att arrangera ungdomstävlingar i Sverige krävs sanktion.
Gäller åldersklasserna: U19 och yngre.
Sanktion beviljas av:
 För tävling med 5–32 lag ansöks och beviljas detta av berört SDF
 För tävling med mer än 32 lag ansöks och beviljas detta av SHF
 Villkor för att kunna erhålla SHF-sanktion är:
att föreningen genomfört en SHF-sanktionerad tävling utan anmärkning föregående år
att föreningen genomfört en SDF-sanktionerad tävling utan anmärkning föregående år och nu
önskar erhålla SHF-sanktion utökat antal lag
För arrangören gäller alltid att SDF-sanktion ska sökas för ny tävling
Arrangören betalar sanktionsavgift för de antal som ingår i lottningen och sanktionsavgiften är
50 :-/lag Maxavgift som en och samma arrangör kan få betala är 20 000 kronor.

Nyheter eller kortfattad cupinformation om tävlingen kan skickas till SHF, för publicering på
förbundets webbsida.
5:2

Ansökan
• Ansökan för turnering som under kommande år startar under perioden 1 januari–31 juni
ska vara SDF:et tillhanda senast den 15 juli året innan.
• Ansökan för turnering som under kommande år startar under perioden 1 juli–31 december
ska vara SDF:et tillhanda senast den 15 januari samma år.
• Turneringar som söker SHF-sanktion för första gången baseras avgiften på (minst) 32 lag.
• Redovisningsmallen för antal lag som genomfört turneringen ska fyllas i senast 14 dagar efter
genomförd turnering. Ny sanktionsansökan behandlas först efter att rapporten från föregående
års turnering är insänd. Då SHF erhållit statistik skickas en faktura gällande sanktionsavgiften.
• SHF:s tävlingsbestämmelser för barn och ungdom gäller och eventuella undantag ska vara godkända av
SHF:s TK. I beachhandboll tillämpar svensk handboll internationella spelregler för beachhandboll.
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• Ansökan om bestraffningsbefogenheter för jury under turneringen görs i samband med
sanktionsansökan. Juryn ska namnges.
• Matcherna i tävlingen bör ej startas före kl. 08:00 och sista matchstart enligt programmet ska för
kategorin barn (upp till U11) ej starta efter kl. 20:00 och för yngre och äldre ungdom ej efter 21:30.
Eventuella undantag från dessa bestämmelser ska godkännas av SHF:s TK.
• I ansökan ska det tydligt framgå vilka matchtider som tillämpas. Minimumkrav på matchtid för
att erhålla sanktion är:
Ålder:
Inomhus:
Utomhus:
U7–U12
1 x 15 min
2 x 10 min
U13–U16
1 x 20 min
2 x 15 min
U17–U19
1 x 25 min
2 x 15 min
För beachhandboll är rekommenderad matchtid 2 x 10 min
5:3 Regler för SDF-sanktion
För SDF-sanktionerad tävling gäller dessutom de regler som fastställts av respektive SDF.
5:4

Inbjudan
Av inbjudan ska tydligt framgå:
a.

Att SHF:s tävlingsbestämmelser för barn och ungdom gäller och eventuella undantag ska klart
framgå i inbjudan samt vara godkänd av SHF:s TK. För beachhandboll gäller internationella
spelregler för beachhanboll.

b.

I inbjudan ska det tydligt framgå vilka matchtider som tillämpas.

c.

Det ska framgå minsta antalet matcher som ett lag garanteras i tävlingen.

d.

Pris för gästkort ska tydligt framgå i inbjudan, samt villkor för återbetalning av ej utnyttjade
gästkort. I sanktionsansökan angivna priser får ej höjas utan SHF:s medgivande.

e.

Tävlingen ska genomföras drogfritt, det vill säga spelare och ledare som använder
berusningsmedel eller uppträder påverkade av berusningsmedel i förläggningen eller i anslutning
till densamma ska omgående avvisas från tävlingen och rapporteras till SHF.

f.

Sista dag för återbud till tävlingen ska anges. Efter detta datum äger arrangör rätt att ta ut en
straffavgift per utdraget lag.

g.

Inbjudan, lottning och spelprogram skickas till SHF för kännedom så snart den finns klar.

5:5

Ändrade sanktionsförutsättningar
Om arrangör ändrar förutsättningarna för tävlingen (kostnader för deltagande, anmälningsavgifter,
gruppstorlek, matchtider) jämfört med vad som angivits i sanktionsansökan, utan SHF:s godkännande
eller på annat sätt bryter mot villkoren för sanktion kan denna omedelbart dras in.

5:6

Inställd tävling
Om arrangör ställer in tävling, exempelvis på grund av för få anmälningar, måste detta meddelas SHF.

5:7

Tävlingsjury
Tävlingsjury ska finnas vid arrangemanget och SHF ser gärna att det finns minst en person i juryn
som inte är med i tävlingsorganisationen. Anmälan till bestraffningar ska göras till spelarens hemmaSDF.
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5:8

Priser
Penningpriser samt obligationer eller motsvarande som kan omsättas i pengar, får ej förekomma i
sanktionerade ungdomstävlingar.

5:9

Deltagande föreningar
Förening som ej fullgör sina skyldigheter i turnering, liksom förening som genom dåligt
uppträdande inte följer idrottens värdegrund, ska av arrangören rapporteras och/eller anmälas till
föreningens hemma-SDF:s TK och/eller RK, samt till SHF för kännedom.

5:10

Åldersdispenser
Förening som önskar delta med spelare som i normala fall har dispens för spel i yngre åldersgrupp
i sitt distrikt ska bifoga en kopia på denna SDF-dispens i anslutning till anmälan. Det är sedan upp
till arrangören att bevilja eller avslå möjligheten till spel i respektive turnering och besked ska
meddelas inom 14 dagar. Dispensansökan som görs direkt på plats i anslutning till turneringen ska
som regel avslås.

5:11

Röda kort
SHF:s reglemente gäller (se bilaga 3)

5:12

Övrigt
Nyheter eller kortfattad cupinformation om tävlingen kan skickas till SHF, för publicering på
förbundets webbsida.
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