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Beslut TK-ärende
Ärendet gäller
Skövde HF har inkommit med en begäran om att SHE-matchen Boden Handboll IF–Skövde HF
(match 2000201128) inte ska behöva spelas.
Bakgrund
Match 2000201128 ska spelas 2021-03-09 klockan 19:00. Matchen ligger i SHE:s slutomgång där alla lag
spelar med gemensam starttid.
Inför seriens slutomgång står det klart att Boden Handboll IF slutar på tolfte och sista plats, vilket innebär
direktnedflyttning. Det står också klart att Skövde HF slutar på elfte plats, vilket innebär att laget ska spela
kvalspel för att hålla sig kvar i serien. Oavsett utfall i de avslutande matcherna kommer Boden Handboll IF
att sluta tolva och Skövde HF elva.
Skövde HF har i en skrivelse till Svenska Handbollförbundets tävlingskommitté (TK) begärt att inte behöva spela
matchen. Föreningen påpekar att den har en resa bokad som innebär risk för kontakt med allmänheten och anför
att det ”skulle sända bra signaler i covid-19 pandemin att handbollen inte utsätter spelarna för onödiga risker”.

Skövde HF vill i första hand att TK beslutar att matchen Boden Handboll IF–Skövde HF ställs in helt.
Om detta inte anses möjligt vill Skövde HF kunna utebli från matchen utan att det ger några andra
konsekvenser för föreningen än att laget döms som förlorare med 10–0.
Svenska Handbollförbundets tävlingsbestämmelser § 1:8 reglerar vad som händer om ett lag uteblir från match.
Svenska Handbollförbundets tävlingshandbok § 2:14 ger Svenska Handbollförbundet mandat att göra
justeringar i den befintliga serieplaneringen om förutsättningarna för seriespelet förändras.
Svenska Handbollförbundets tävlingshandbok § 2:7 reglerar hur ekonomiska frågor ska hanteras om ett lag
uteblir från match.
Beslut
Svenska Handbollförbundets Tävlingskommitté (TK) konstaterar att coronaläget i samhället är allvarligt.
Den senaste tidens rapportering från Folkhälsomyndigheten pekar på en fortsatt negativ utveckling.
Samtidigt kan TK konstatera att elitidrotten fortfarande tillåts att fortsätta sin verksamhet. TK anser därför
inte att det är motiverat att ställa in match 2000201128.
TK tillåter dock att Skövde HF får utebli från matchen utan att drabbas av uteslutning. Om laget väljer att
utebli så drabbas laget endast av en förlust med 10–0.
TK konstaterar följande:
•
•
•

Matchen saknar betydelse för Boden Handboll IF. Oavsett resultat i matchen kommer laget att sluta tolva.
Matchen saknar betydelse för Skövde HF. Oavsett resultat i matchen kommer laget att sluta elva.
Inget annat lag kan drabbas negativt om matchen inte spelas.
o Inget annat lags placering i sluttabellen påverkas.
o Då det är slutomgång så påverkas ingen framtida motståndare av att Boden Handboll IF
eller Skövde HF får lägre matchbelastning.
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o Det kommande kvalet inleds tidigast 2021-04-01 vilket gör att TK inte anser det föreligga
någon sportslig påverkan för Skövde HF om match 2000201128 inte spelas.
De båda lagens inplacering i en framtida reservlista till SHE påverkas inte.

TK beslutar därför att tävlingshandbokens § 2:14 i detta fall ska väga tyngre än tävlingsbestämmelsernas
§ 1:8. Med stöd i tävlingshandbokens § 2:14 beslutar TK att det rådande pandemiläget i kombination med
de redovisade förutsättningarna gör det motiverat för Skövde HF att få utebli från match 2000201128 utan
att också uteslutas ur serien. Laget döms i så fall som förlorare med 10–0.
TK beslutar vidare att tävlingshanbokens § 2:7 endast delvis ska tillämpas.
•
•
•
•
•

Svenska Handbollförbundet tar inte ut några administrativa avgifter för att Skövde HF uteblir från
match 2000201128.
Skövde HF ska ersätta Svenska Handbollförbundet för domarnas resekostnader.
Boden Handboll IF äger rätt att av Skövde HF ersättas för alla kostnader som föreningen har för
matchen och som inte kan avbokas eller avbeställas.
Boden Handboll IF äger även rätt att av Skövde HF ersättas för de intäkter som föreningen skulle
ha fått i anslutning till matchen i form av matchsponsorer.
Boden Handboll IF ska redovisa sina krav till Svenska Handbollförbundet som sedan bedömer
dessa och beslutar vilken summa som Skövde HF ska betala till Boden Handboll IF.

TK beslut 34 är endast giltigt under förutsättning att Skövde HF senast 2021-03-08 klockan 11:00 skriftligen
meddelar TK att föreningen avser att utebli från match 2000201128. Boden Handboll IF måste senast
2021-03-08 klockan 9:00 skriftligt redovisa sina ekonomiska krav på Skövde HF. Sammanställningen över
dessa krav ska skickas till både Skövde HF och till TK (skickas till adam.engstrom@handboll.rf.se).
Beslutet är fattat 2021-03-07
I beslutet deltog: Conny Nilsson, Lisa Fallhagen, Maria Casado, Mikael Thelander och Niklas Virolainen.
Deltog inte: Peo Lind

Överklagan av beslut

Beslutet kan överklagas hos Riksidrottsnämnden (RIN) senast inom 21 dagar för dagen för erhållande av
beslutet. Överklagandet ska åtföljas av en avgift om 1 000 kr. Om avgift 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.
Stockholm 2021-03-07
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