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Handbollförbundet Öst 

Bäst i Öst 
Säsongen 2022-2023 

 
TÄVLINGSBESTÄMMELSER 

Bäst i Öst är en tävling för spelare U19 (födda 2003,2004,2005) och U16 (2006) samt Para Gående 
som löper parallellt med det ordinarie seriespelet. Tävlingen spelas först under två helger, en i 
december och en i februari, för att sedan avslutas med en finalhelg i april. Målsättning är att skapa 
grupper i december som sedan till februari blir nivåanpassade och där vi också kan få fram lag som 
kommer att ta sig vidare till finalhelgen i april. Tanken är att samtliga lag deltar båda helgerna men att 
ett par utvalda går vidare till finalhelgen.  

Representation  
Representationsbestämmelserna i Bäst i Öst följer SHFs tävlingsbestämmelser. En spelare får 
representera den förening man vid matchtillfället tillhör. En spelare kan representera olika föreningar i 
tävlingarna under samma säsong förutsatt att spelaren har sin giltiga licens i den aktuella föreningen 
vid speltillfället. Godkända samarbetsavtal och samverkansavtal gäller i Bäst i Öst. I U19 tillåts en 
generell dispens på två överåriga och kräver inget skriftligt beslut av HF Öst.  

Regeln om fri representation gäller inte i Bäst i Öst. I samband med tävlingens första match låses 
trupperna för hela tävlingen. Det innebär att en spelare som spelar i lag 1 i en åldersklass inte får 
spela med lag 2 i samma åldersklass (och vice versa). Det är fortfarande tillåtet att representera en 
förening i fler än en åldersklass (max två åldersklasser). 

Inbjudan och anmälda lag 
Inbjudan till Bäst i Öst skickas till föreningarnas tävlingsansvariga i september/oktober. Tävlingen 
genomförs med ett minimum på åtta (8) lag i samma tävlingsklass. En förening/lag tillåts inte att 
anmäla sig om den inte är beredd att vara arrangör.  

Anmälningsavgift 
Kostnadsfritt säsongen 2022-2023  

Kostnad för urdragning och walkover (WO) 
Om en förening drar ur ett anmält lag ur Bäst i Öst belastas föreningen med en administrativ avgift 
som motsvarar en anmälningsavgift till seriespelet. Lag som uteblir från en match belastas med en 
WO-avgift och uteslut från fortsatt deltagande i tävlingen och lagets samtliga resultat tas bort. Också 
denna avgift motsvarar en anmälningsavgift.  

Kostnader urdragning och walkover 
Para: 2300 kronor  
U19: 2300 kronor  
U16: 2300 kronor  

Domare 
Domare under samtliga matcher i Bäst i Öst tillsätts av Handbollförbundet Öst. Precis som i 
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seriespelet har domarna rätt till reskostnadsersättning och matcharvode. Arrangerande förening för 
respektive grupp betalar domararvodet som sedan delas och faktureras med övriga lag i gruppen.  

Funktionärer  
Arrangerande förening ansvarar för tillsättning av funktionärer. Det är samma funktionärskrav i Bäst i 
Öst som det är i seriespelet för respektive åldersklass. 

 

MATCHER 
Målsättning är att skapa grupper i december som sedan till februari blir nivåanpassade och där vi 
också kan få fram lag som kommer att ta sig vidare till finalhelgen i april. Tanken är att samtliga lag 
deltar båda helgerna men att ett par utvalda går vidare till finalhelgen.  
 
Preliminära spelhelger;    
Helg 1: 17-18 dec 2022    
Helg 2: 10-11 feb 2023   
Finalhelg: 29-30 april 2023  

Speltid 
U19 2x25 min 
U16 2x25 min 
Para Gående 2x25 min 

Serieutfall i gruppspel 
I alla gruppspel tillåts oavgjorda resultat eftersom det handlar om seriespel. När sluttabellerna 
beräknas gäller följande: 

1. Poäng  
2. Inbördes mötet mellan direkt berörda lag (1 Poäng 2. Målskillnad 3. Antal gjorda mål). 
3. Målskillnad (Totalt)  
4. Flest antal gjorda mål (Totalt)  
5. Lottning (verkställs av HF Öst)  

Förlängning i Bäst i Öst  
I matcher av utslagskaraktär som slutar oavgjort gäller följande:  
Para Gående 1x5 min  
U19 Shoot-out (se Regelboken)  
U16 Shoot-out (se Regelboken) 

Timeout 
Enligt tävlingsbestämmelserna för seriespel i respektive åldersklass. 

Protokoll 
EMP används i samtliga Bäst i Öst matcher. 

Tröjfärger 
Varje lag tar med sig ordinarie matchställ samt ett reservställ i avvikande färg. 
Vid lika matchställ byter det lag som i spelschemat står som bortalag. 

 


