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§ 7:1 Handläggande instanser
SHF behandlar och beslutar i protest-, bestraffnings- och tävlingsärenden i:
• SM-tävlingar
• SHE & Handbollsligan
• Allsvenskan
• Division 1
• Kvalificeringsmatcher till dessa serier
• Svenska cupen
• Ungdoms-SM
• Distriktslagsturneringar arrangerade av SHF
• Svenska lags matcher (såväl tävling som träning) i utlandet
Protestärenden handläggs och beslutas av Protestutskottet (PU). Undantag från detta gäller
protestärenden i ungdoms-SM och distriktslagsturneringar arrangerade av SHF. I båda fallen utses
tävlingsjury av Tävlingskommittén (TK).
Tävlingsärenden handläggs och beslutas av TK. Bestraffningsärenden enligt 14 kap. RF:s stadgar,
handläggs och beslutas av Disciplinnämnden (DN). Allt detta sker på delegation från FS.
Administrerande SDF handlägger och beslutar i samtliga övriga protest- och tävlingsärenden.
I bestraffningsärenden som inte handläggs av SHF enligt ovan, ska första instans vara det SDF där
den förening, i vilken den anmälde tillhör eller annars är knuten till, har sin hemort eller av ett
bestraffningsorgan som är rikstäckande eller inrättat för ett närmare angivet geografiskt område.
Dopingärenden handläggs av Antidoping Sverige.
Tävlings- och protestärenden
TK-beslut och PU-beslut får överklagas hos Riksidrottsnämnden (RIN) senast inom tre (3) veckor
från dag då beslut meddelats. Rätt att klaga tillkommer den som är direkt berörd av saken och som
har ett befogat intresse av att få saken prövad.
Överklagande ska åtföljas av en avgift om 1000 kronor. Om avgiften inte betalas ska överklagandet
avvisas. För att RIN ska ta upp ett överklagande till prövning krävs prövningstillstånd enligt 15 kap
§ 2 RF:s stadgar.
Prövningstillstånd får meddelas endast om det förekommit grovt formfel vid handläggningen av
ärendet eller om beslutet fattats i strid med eller utan stöd i gällande regler.
RIN:s beslut får inte överklagas.
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Beslut från USM:s tävlingsjury får överklagas till TK enligt de tidsramar som anges i USM:s
tävlingsreglemente (publiceras på SHF:s webbplats samt i Tävlingshandboken). För att överklagan
ska kunna tas upp till prövning krävs prövningstillstånd. Arbetsutskott utsett av TK har rätt att fatta
beslut om prövningstillstånd.
Beslut från tävlingsjury i distriktslagsturneringar som arrangeras av SHF kan överklagas till TK
senast inom tre (3) veckor från dagen då juryns beslut meddelats berörda parter. För att överklagan
ska kunna tas upp till prövning krävs prövningstillstånd. Arbetsutskott utsett av TK har rätt att fatta
beslut om prövningstillstånd.
SDF:s beslut i tävlings- respektive protestärenden får överklagas till SHF:s TK respektive PU senast
inom tre (3) veckor från dagen SDF:s beslutet meddelats berörda parter. För att överklagan ska
kunna tas upp till prövning krävs prövningstillstånd. Arbetsutskott utsett av TK har rätt att fatta
beslut om prövningstillstånd.
Prövningstillstånd för överklagan av beslut från tävlingsjury i USM eller distriktslagsturnering
arrangerade av SHF, samt beslut av SDF ska meddelas endast om det är av vikt för den framtida
rättstillämpningen inom SHF att ärendet prövas av TK respektive PU, eller om det finns synnerliga
skäl för en sådan prövning, såsom att det förekommit grovt formfel vid handläggningen av ärendet
eller om beslutet fattats i strid med eller utan stöd i gällande regler.
Rätt att klaga tillkommer den som är direkt berörd av saken och som har ett befogat intresse av att
få saken prövad.
Begäran om inhibition (att ett beslut tills vidare inte ska verkställas) får ges in till det i beslutet
angivna överklagningsorganet. För beslut i sådant ärende gäller vad som föreskrivs i § 7:3 nedan.
Bestraffningsärenden
Om anmälan till bestraffning upprättas av den som är berörd av saken är disciplinnämnden (DN)
skyldig att ta upp anmälan till prövning. Om anmälan till bestraffning upprättas av annan än den
som är berörd av saken kan DN ta upp frågan till behandling om DN finner skäl till det. En av FS
särskilt utsedd person har även rätten att anmäla incident till DN, som då har skyldighet att ta upp
anmälan till prövning.
DN:s beslut får överklagas hos Riksidrottsnämnden (RIN) senast inom tre (3) veckor från dagen för
DN:s beslut.
SDF:s beslut får överklagas till SHF:s DN senast inom tre (3) veckor från dagen för SDF:s beslut.
I bestraffningsärenden, där anmälda parter (spelare, ledare eller andra enskilda personer) från olika
SDF är inblandade, får handläggningen, på framställan från SDF, övertas av SHF:s DN.
Begäran om inhibition (att ett beslut tills vidare inte ska verkställas) får ges in till det i beslutet
angivna överklagningsorganet. För beslut i sådant ärende gäller vad som föreskrivs i § 7:3 nedan.
§ 7:2 Handläggningsrutiner
Protest- och andra tävlingsärenden ska behandlas skyndsamt. Bestraffningsärenden ska behandlas
skyndsamt.
Inkommen protest eller anmälan ska omgående tillställas den mot vilken ärendet är riktat, med
begäran om yttrande.
Vederbörande beslutande organ får avgöra om muntlig förhandling ska ske. En begäran från part
om muntlig förhandling, vilken begäran ska avfattas skriftligen, får avslås om det är uppenbart att
en sådan förhandling saknar värde för bedömningen av ärendet.
Eventuell muntlig förhandling sker på parternas egen bekostnad.
21

För tävlingsjuryn i USM gäller den handläggningsrutin som beskrivs i USM:s tävlingsreglemente
(publiceras på SHF:s webbplats samt i Tävlingshandboken).
I distriktslagsturneringar som arrangeras av SHF gäller den handläggningsrutin som beskrivs i dess
tävlingsreglemente.
Regelfel och matchrelaterade situationer
Regelfel och matchrelaterade situationer är att betrakta som protestärenden.
Avsikt att protestera ska anmälas senast 60 minuter efter avslutad match/händelse. Rätt att anmäla
avsikt att protestera tillkommer den som är direkt berörd av saken och som har ett befogat intresse
av att få saken prövad. Anmälan görs till domaren/domarna, alternativt meddelas via e-post till
administrerande instans. Avsiktsförklaringen ska innehålla skälen för protesten. Tjänstgörande
delegat är att anse som representant för administrerande instans.
Domare/delegat som mottar avsikt att protestera, ska notera detta på matchprotokollet. Mottagaren
ska följa upp noteringen med att informera administrerande instans via e-post.
Sedan avsikten att protestera har anmälts till administrerande instans enligt ovan, har protesterande
parten fem (5) dagar på sig att följa upp avsiktsförklaringen med en kompletterande skrivelse med
angivande av skälen för protesten.
Vid en tävlings två sista omgångar samt kvalspel eller slutspel ska kompletterande skrivelse och
inbetalning av protestavgift ske inom 24 timmar efter avslutad match/händelse.
Den skriftliga protesten ska ges in till vederbörande administrerande instans och senast inom
samma tid åtföljas av aktuell protestavgift. Protestavgift för förbundsserier, samt tävlingar som
administreras av SHF fastställs av FS (se Tävlingshandboken). Protestavgiften kan variera i olika
SDF.
Om kompletterande skrivelse och/eller protestavgift inte har inkommit inom föreskriven tid ska
protesten avvisas.
Protestavgiften är förverkad om protesten avslås. Om protesten bifalls ska protestavgiften enligt
ovan återbetalas.
FS har rätt att, beträffande av SHF administrerade tävlingar, fastställa andra regler för ingivande av
protest. I USM och av SHF arrangerade distriktslagsturneringar gäller de regler som fastställs i
respektive tävlingsreglementen.
Domarnas avgörande i sakfrågor, grundade på deras iakttagelser, är utan appell. Protester som
grundar sig på domarens bedömning i matchsituationer godkänns inte.
Beslut om omspel kan fattas där ett regelfel avgör matchen till fördel för ett lag.
Vid beslut om omspel ska matchen spelas om i sin helhet.
Vid beslut om omspel annulleras eventuella bestraffningar, förutom den typ av regelförseelser som
leder till rapport.
Inte spelklar spelare
Anmälan mot inte spelklar spelares deltagande i tävlingsmatch är att anse som ett tävlingsärende.
Sådan anmälan ska lämnas in skriftligen, med angivande av skälen, till vederbörande handläggande
organ senast inom 14 dagar från matchdagen. Anmälan avseende matcher som är schemalagda (så
väl med ordinarie tid som genom ombokning) under den period som i ursprunglig planering
omfattar en tävlings två sista omgångar, samt kvalspel och slutspel ska lämnas in senast 24 timmar
efter avslutad match/händelse. Protestavgift behöver inte inbetalas.
Anmälan, vilken inte inkommit inom föreskriven tid, ska avslås.
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Oavsett vad som anges ovan har TK respektive vederbörande SDF inom sina respektive
ansvarsområden rätt att på eget initiativ, senast inom 14 dagar från matchdag, besluta om inte
spelklar spelare deltagit i tävlingsmatch. Beslut av TK respektive SDF kan därför i sådan fråga,
som högst inbegripa match/matcher som spelats 14 dagar innan anmälningsdagen. Kommunicering
från TK respektive SDF med berörda parter måste, vid sådant förhållande, ske senast 15 dagar efter
matchdag.
§ 7:3 Beslut
När FS eller SDF-styrelse beslutar i tävlingsärende ska minst fyra ledamöter delta. Om annat organ
beslutar i tävlingsärende ska minst tre ledamöter delta.
Beslut i tävlingsärende ska avfattas skriftligen och senast inom fem dagar från dagen för beslutet
tillställas berörd(a) part(er). Av beslutet ska framgå vilka som deltagit i beslutet, tidpunkt för
beslutet samt på vilket sätt och inom vilken tid beslutet kan överklagas.
Beslut i samband med serieavslutning, kval- och slutspel ska, om möjligt, avgöras och meddelas
senast 48 timmar efter det att handlingar och eventuell protestavgift inkommit till beslutande organ.
När särskilda skäl föreligger får SHF:s TK på eget initiativ ta upp ärende om tävlingsfrågor och
utfärda eventuella dispenser, oavsett när och på vilket sätt detta kommit till TK:s kännedom.
§ 7:4 Omprövning
Finner vederbörande beslutande organ att ett beslut man fattat i ett tävlingsärende är uppenbart
oriktigt på grund av nya omständigheter, får beslutsorganet ändra beslutet om det kan ske utan att
det blir till nackdel för parterna i ärendet. Omprövning kan dock ej göras om ursprungliga beslutet
överklagats.
§ 7:5 Jäv
Ledamot får inte delta i utredning och prövning av ärende, i vilket ledamoten själv eller ledamotens
organisation är part eller vars utgång ledamoten eller ledamotens organisation kan vara beroende.
Ledamot får inte heller delta i ärende vars handläggning inom annat idrottsorgan ledamoten tidigare
deltagit eller i vilket ledamoten på annat sätt får anses jävig.
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