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Hej alla handbollsvänner! 

 

 

Nu har tävlingskommittén ännu en gång varit ute på 2 stycken träffar där vi har mött er 

minihandbollsledare. 

Mycket givande kvällar med bra diskussioner. 

 

På dessa träffar kom vi överens om hur vi vill att minihandboll sammandragen ska 

vara för både spelare, ledare, domare och arrangerande föreningar. 

 

 

 Resultat: Inga resultat ska rapporteras i hallen under arrangemangen. 
 

 Mixade lag: Är man en liten förening och har svårt att få ihop till 1 lag när det är dags 

för ett sammandrag så har man kommit överens om att det är okej att ha mixade lag 

med tjejer och killar. (Viktigt att tänka på att detta inte är någon lösning när man går upp på stor 

plan då detta inte kommer att tillåtas utan man måste arbeta på sin rekrytering av nya spelare.) 

 

 Offensivt spel: Vi vet att Svenska handbollsförbundet har direktiv med offensiv 

handboll och man man spel. Det här har vi inga åsikter om utan accepterar fullt ut att 

dessa direktiv finns. Och vi tycker inte det är fult att vinna, det skall man få göra. 

 

Men tänk på att vi har ett ansvar:  

Att många skall tycka det är roligt med handboll och fortsätta spela i många klubbar. 

Det är aldrig okej att vinna med 20-0, det är förnedring. Sunt förnuft helt enkelt. 

Vill vi ha många föreningar kvar i seriespel så måste det vara kul med handboll även 

för dem som förlorar. 

Vissa lag är inte så långt framme i sin utveckling och då får man som ledare ha 

ansvar för att man skall spela schysst och ge motståndare chansen. Backa hem vid 

avkast är en viktig detalj. Att inte ens få göra sitt avkast efter insläppt mål eller 

lägga en passning på en hel match är inte utvecklande. 

 

 Domare: Vi har domare på matcherna men det är lika viktigt att ni utvecklar spelarna i 

spelets regler. Knuffar och drag i armar har eskalerat. Ni LEDARE har större 

inflytande på era adepter än domarna – utbilda dem till goda handbollsspelare. 

Kul och fart o fläkt skall vi ha på planen men inget fult spel! 

 



 Dispenser 

Har man överåriga spelare så måste man hos HFV ansöka om en dispens. 

 

 Bollar 

Det kom upp önskemål tydligare information om vilka bollar som ska användas. 

Tävlingskommittén håller på att titta på detta och ber att få återkomma.  
 

 Arrangerande förening:  

 Bra att ha en ansvarig för arrangemanget på plats. 

 Den ansvarige pratar med alla ledare när de kommer och informera om att det är 

spelarnas dag. Se till att respektera motståndarna och domarna.  

 Strax före första matchen är det bra att läsa upp texten ”Vi älskar handboll och är 

stolta över vår sport” Se bilaga. Det finns ny tryckta A3 affischer och små kort på HFV:s kansli. 

 Håll koll under matcherna så ”nivån” är rätt, stötta domarna! Jättebra om de som 

dömer pratar med barnen och förklarar vad de gör för fel. 
(Behöver man utbildning för sina äldre spelare A-ungdom och uppåt så ta kontakt med HFV 

domarkommitté) 

 Om en förening kommer med mindre spelare eller mindre lag än som var tänkt så gör 

det inget. Mixa lag med spelare från de andra föreningarna för att fylla luckorna som 

annars blir. Det viktiga är att våra barn får spela minihandboll. 

 Varje förening har möjlighet att utveckla sitt eget arrangemang, t.ex. kalla alla lag så 

att man kan ha gemensam uppvärmning m.m. 

 

 

 

 

 

Med vänliga Hälsningar 

Handbollförbundet Väst 

 

Tävlingskommittén och de ledare som var på träffarna  

 

 

 


