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Förutsättningar för uppskjutna och flyttade matcher 
 

Från och med 2022-01-14 gäller dessa rutiner vid uppskjutna matcher på grund av covid-19 och 
matcher där lagen vill flytta match på grund av oro för coronaviruset. Rutinen är framtagen av 
Svenska Handbollförbundets tävlingskommitté (TK).  
  

Rutiner vid seriespel 
Svenska Handbollförbundet (SHF) skiljer på match som skjuts upp efter beslut från SHF och 
matcher där lagen vill flytta en match. 
 

Match skjuts upp sedan lag drabbats av covid-19 
Följande gäller om Svenska Handbollförbundet (SHF) beslutar att match ska skjutas upp som  
en följd av ett lag har drabbats av fall av covid-19 och SHF bedömer att match inte ska spelas på 
utsatt tid: 
 

• Match ska vara spelad inom 15 dagar (undantag kan godkännas av SHF:s 
tävlingsavdelning, exempelvis om ett av lagen deltar i Europacupspel). 

• Match ska vara spelad före sista omgången i serien. 
• Ny matchtid ska tas fram så fort som möjligt, men senast inom fem dagar. 
• Om lagen har svårt att hitta en tid inom 15 dagar så ska ansvariga tjänstemän på SHF:s 

tävlingsavdelning skyndsamt kontaktas för vägledning. 
• SHF:s tävlingsavdelning kan utöka tidsfristen för spel med upp till sju dagar. 
• Om match inte kan spelas döms det lag som drabbats av sjukdom som förlorare med 10–0  

men drabbas inte av ytterligare bestraffning i form av uteslutning eller administrativa avgifter. 
• Om bägge lagen är drabbade av covid-19 vid ordinarie matchtillfälle och match inte kan 

spelas så döms bägge lagen som förlorare med 10–0 men drabbas inte av ytterligare 
bestraffning i form av uteslutning eller administrativa avgifter.  

• Om en match skjuts upp efter att ett lag har drabbats av covid-19 och sedan det andra 
laget drabbas av covid-19 vid det nya matchtillfället gäller följande: 

o Ny matchtid ska bokas in enligt ovanstående rutin. 
o Om match ändå inte kan spelas döms båda lagen som förlorare med 10–0 men 

drabbas inte av ytterligare bestraffning i form av uteslutning eller administrativa 
avgifter. 

 

Lag vill flytta match på grund av oro för coronavirus 
Följande gäller om minst ett av de inblandade lagen vill flytta match på grund av oro för coronaviruset 
men där SHF bedömer att match kan spelas: 
 

• Grundregeln är att matchen ska spelas på utsatt tid 
• Undantag kan godkännas av SHF:s tävlingsavdelning om lagen är överens om att flytta 

matchen, det finns en ny matchtid framtagen och ansvariga tjänstemän på SHF:s 
tävlingsavdelning kan nås så att domare, funktionärer och eventuell delegat kan återkallas 
(lagen kan alltså inte agera på egen hand). 

• Den nya matchtiden ska ligga inom 15 dagar från ordinarie matchdag (undantag kan 
godkännas av SHF:s tävlingsavdelning, exempelvis om ett av lagen deltar i Europacupspel). 

• Om ett lag inte vill spela på utsatt tid döms laget som förlorare med 10–0. TK kan 
bedöma att laget slipper uteslutning och administrativa avgifter, men detta kräver att  
det finns en covid-19-/sjukdomssituation etablerad som SHF har bedömt. 
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Rutiner vid SM-slutspel och kvalspel och andra matchserier av utslagskaraktär 
Nedan redovisas rutiner för hantering av matcher vid olika situationer vid matcher i SM-slutspel, 
kvalspel och andra matchserier av utslagskaraktär (exempelvis matcher i ATG Svenska cupen). 
 

Match skjuts upp sedan ett lag drabbats av covid-19 
Följande gäller om Svenska Handbollförbundet (SHF) beslutar att match ska skjutas upp som en 
följd av att ett lag har drabbats av fall av covid-19 och SHF bedömer att match inte ska spelas: 
 

• SHF:s tävlingsavdelning gör i första hand om schemat så att alla matcher kan spelas.  
o För matchserier där det finns en efterföljande matchserie som ska inledas 

(exempelvis kvartsfinal som följs av semifinal) gäller att matchserien ska vara 
spelad innan första datum för nästa matchseries spelperiod. 

o I enskild matchserie där det inte finns en efterföljande matchserie som påverkas 
kan spelterminen förlängas med upp till 15 dagar. 

o Matcher kan spelas två dagar i rad om det bedöms som nödvändigt.  
o Ändrad spelordning kan bli aktuellt, exempelvis om reseavstånden gör att det blir 

bättre förutsättningar för matchserien. 
• Om match trots ovanstående åtgärder inte kan genomföras döms sjukdomsdrabbat lag till 

förlust på walkover, motståndarlaget sätts som segrare med 10–0. Sjukdomsdrabbat lag 
tillåts dock att fortsätta matchserien om laget har spelare för att genomföra kommande 
matcher.  

•  

Match skjuts upp sedan bägge lagen drabbats av covid-19 
Följande gäller om Svenska Handbollförbundet (SHF) beslutar att match ska skjutas upp som en 
följd av att bägge lagen har drabbats av fall av covid-19 (oavsett om lagen har drabbats inför 
ordinarie matchdag eller om lagen drabbas av sjukdom vid olika tidpunkt) och SHF bedömer att 
match inte ska spelas: 
 

• SHF:s tävlingsavdelning gör i första hand om schemat så att alla matcher kan spelas.  
o För matchserier där det finns en efterföljande matchserie som ska inledas 

(exempelvis kvartsfinal som följs av semifinal) gäller att matchserien ska vara 
spelad innan första datum för nästa matchseries spelperiod. 

o För matchserie där det inte finns en efterföljande matchserie avgör SHF:s 
tävlingsavdelningen vilket som ska vara sista datum för spel. 

o Matcher kan spelas två dagar i rad om det av SHF bedöms som nödvändigt.  
o Ändrad spelordning kan bli aktuellt om SHF bedömer det som nödvändigt, 

exempelvis om reseavstånden gör att det blir bättre förutsättningar för 
matchserien. 

• SHF:s tävlingsavdelning kan i andra hand göra om spelformen för matchserien.  
o Matchserien ska bantas inom befintlig terminplanering. 

 Bäst av fem ändras till bäst av tre. 
 Bäst av tre ändras till dubbelmöte enligt förenklad Europacupmodell. 
 Dubbelmöte enligt förenklad Europacupmodell ändras till en avgörande 

match där högst placerat lag i matchserien får hemmamatch. 
 Bantning av matchserie kan ske flera gånger om det bedöms som 

nödvändigt. 
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o I enskild matchserie där det inte finns en efterföljande matchserie som påverkas 
kan spelterminen förlängas med upp till 15 dagar om en bantning av matchserien 
inte bedöms som möjlig, 
 SHF:s tävlingsavdelning avgör då vilken spelform som ska gälla. Målet är 

dock att skapa största möjliga sportsliga rättvisa för de bägge lagen. 
• Om matchserien har inletts, men trots åtgärderna ovan inte har kunnat spelas klart och det 

ena laget leder matchserien så vinner det laget matchserien. 
• Om en matchserie trots åtgärderna ovan inte har kunnat inledas, eller om den har inletts 

och lagen har vunnit lika många matcher och därefter inte kan spela klart, gäller följande: 
o I SM-slutspel (kvart och semi) går högst placerat lag från seriespelet vidare. 
o I semi-off gäller att högst placerat lag från seriespel går vidare. 
o För SM-final gäller att ingen svensk mästare utses och Europacupplats som skulle 

ha tilldelats svensk mästare fördelas till det finallag som har högst serieplacering. 
o I direkt-off gäller att underifrån kvalande lag tilldelas uppflyttningsplatsen. 
o I distriktskvalificeringsspelet i ATG Svenska cupen gäller att lag från högre 

serienivå går vidare. Om lagen är från samma serienivå går det lag som hade högst 
placering (matchkvot, målkvot) vid halv spelad serie. 

o För ATG Svenska cupens slutspel för säsongen 2021–2022 gäller att SHF:s TK får 
avgöra frågan. 

•  

Lag vill flytta match på grund av oro för coronavirus 
Vid SM-slutspel och kvalspel godkänns inga matchändringar. Matcherna ska spelas inom befintlig 
terminplanering. 
 

• Om ett lag drabbas av fall av covid-19 eller där spelare får sjukdomssymptom men där SHF 
bedömer att match kan spelas gäller att laget förväntas spela med de spelare som är friska.  

o Om ett lag har minst fem spelare tillgängliga kan match spelas (se regelboken § 4:1) 
o Om ett lag har färre än fem spelare tvingas laget att lämna walkover. 

Motståndarlaget döms då som vinnare med 10–0, men det laget som uteblir tillåts 
att spela vidare i matchserien och drabbas inte av några administrativa avgifter. 

 

Oförutsedda situationer 
Om det uppstår en förutsättning som inte täcks in av ovanstående äger SHF rätt att avgöra vad 
som ska gälla (se Tävlingshandboken § 3:3 sidan 12 och § 3:9 sidan 21). 
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