FÖRTYDLIGANDE TILL SHF:S
TÄVLINGSBESTÄMMELSER FÖR BARN OCH UNGDOM (TBBU)
Förtydliganden:
KALLELSE AV DOMARE
Domare till U19, P16 samt USM kallas genom VHF:s kansli och via domarwebben.
I övrig ungdomshandboll (F16, U14 och nedåt) ansvarar föreningarna själva för tillsättningen av domare.
VHF: s UNGDOMSSERIER 2020-2021, ÅLDERSKLASSER, SPELTID OCH SPELUPPLÄGG
F19-17 (födda 2001-2003 inom Handboll Väst): 2 x 30 min. 3 timeouter.
F16-15 1 och P16 (födda 2004-2005): singelmatcher 2x25 min. 2 timeouter.
F16-15 2 (födda 2004-2005): trelagssammandrag samt enstaka singelmatcher. Matchtid 2x20 min med 25
miuter. mellan matcherna vid sammandrag. Matchtid 2x25 min vid singelmatcher. 2 timeouter.
U14 (födda 2006): trelagssammandrag samt i vissa fall enstaka singelmatcher. Matchtid 2 x 20 min. med minst
25 minuter mellan matcherna vid sammandrag.
Vid singelmatch är matchtiden 2x25 min. 1 utbildningstimeout om 2 minuter per halvlek.
U13 & U12 (födda 2007-2008): trelagssammandrag samt i vissa fall enstaka singelmatcher. Matchtid 2 x 20
min. (oavsett sammandrag eller singelmatch) med minst 20 minuter mellan matcherna.
1 utbildningstimeout om 2 minuter per halvlek.
U11 (födda 2009): trelagssammandrag samt i vissa fall enstaka singelmatcher. Matchtid 2 x 20 min. (oavsett
sammandrag eller singelmatch) med minst 20 minuter mellan matcherna.
1 utbildningstimeout om 2 minuter per halvlek. Ingen resultat-/tabellvisning.
U10 (födda 2010): Första året med helplansspel. Vi spelar då med 5 utespelare + målvakt.
trelagssammandrag samt i vissa fall enstaka singelmatcher. Matchtid 2 x 20 min. (oavsett sammandrag eller
singelmatch) med minst 20 minuter mellan matcherna.
1 utbildningstimeout om 2 minuter per halvlek. Ingen resultat-/tabellvisning.
Vid sammandrag ska lag erbjudas minst 20 minuters vila mellan matcherna (undantag U16-U14 då minst 25
min gäller). Arrangerande förening spelar i sammandragets första och sista match och står då som hemmalag.
Inbördes spelordning kan ändras under förutsättning att samtliga lag godkänner detta.
UTBILDNINGSTIMEOUT
I paragraf 2:7 i Tävlingsbestämmelser för barn och ungdom definieras begreppet utbildningstimeout så här:
2:7 Utbildningstimeouter och lagtimeouter
Utbildningstimeout är en styrd lagtimeout som av domare tas vid närmast följande naturliga
spelavbrott (frikast, inkast, mål) på en bestämd tid i varje halvlek. Det är domarna som är ansvariga för att
timeout tas, men ansvaret kan av domarna delegeras till funktionärerna.
Utbildningstimeouten är till för att tränarna ska kunna utbilda sina spelare. Ingen spelare lämnar planen vid
utbildningstimeouten som är 1 - 2 min.
Lagtimeout är en frivillig timeout som tas av tränarna en gång per halvlek genom att man lämnat ett
timeoutkort till funktionären som blåser av spelet. Funktionären kan endast blåsa av om laget är i
besittning av bollen
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I ungdomsserier U10-U14 administrerade av VHF tillämpas 2 minuters utbildningstimeout per halvlek.
PROTOKOLL
U16-U12 (serier med resultatvisning) spelas med Elektroniskt matchprotokoll (EMP) i serier administrerade
av VHF.
U11-U10 spelas med VHF:s förenklade matchprotokoll (finns på hemsidan i dokumentbanken under
”Tävling”). De förenklade matchprotokollen behöver inte skickas in till VHF:s kansli.
RESULTATRAPPORTERING
Resultatrapportering för matcher som spelas med pappersprotokoll (U13-U10) görs antingen via TA-handboll
(av behöriga administratörer i föreningen) eller via SMS till nummer 71160.
Inom svensk handboll visar vi inga resultat eller tabeller på hemsidan för U10 och U11. Ni rapporterar dock
ändå in ett resultat (antingen det "riktiga" resultatet eller 0-0) till 71160. På så vis rapporteras matchen som
"spelad" på hemsidan.
SMS-rapportering:
Sms:a till 71160
Meddelandet skall skrivas så här:
shf (matchnummer) (resultat hemmalag) (resultat bortalag) SÄND
Ex: shf 2120603027 18 17  OBS! Matchnummer 10 siffror  Glöm ej mellanslag (totalt tre stycken)
Matchprotokollet skall sedan insändas till VHF, via brev eller e-post. Matchprotokollen ska vara korrekt ifyllda.
PRISER
I U19 får seriesegrande lag ett lagpris.
I U16-U12 får 1:an, 2:an och 3:an ett lagpris.
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