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Matchvärdsmanual Barn & Ungdom

Skånes FF jobbar för en trygg, rolig och utvecklande matchmiljö.
Matchvärden är en del i detta och som matchvärd bidrar du till att skapa en
god stämning i samband med din förenings matcher.

I satsningen för en positiv matchmiljö för barn och ungdomar ingår även:
Grönt Kort som är en fortbildning för barn- och ungdomsledare
Föräldrakortet med tänkvärda tips till föräldrarna
Fair Play-lagkaptensbindel till spelarna

Att skapa en trygg, rolig och utvecklande matchmiljö för barn och ungdomar

• Hjälpa till att skapa en positiv matchmiljö för alla inblandade
• Stötta domaren innan, under och efter matchen
• Informera Skånes FF om eventuella händelser som inte är
förenliga med Nolltoleransen via
www.skaneboll.se/foreningsakuten
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Genom att vara matchvärd så bidrar du till att skapa en bra miljö på våra
matcher. Tack för din insats!
• Innan matchen
- Presentera dig för domaren. Informera om att du finns på plats
under och efter matchen.
- Presentera dig själv och domaren (namn, ålder & hur länge hon/han
har dömt fotboll) för båda lagen innan match.
- Informera
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rekommendationer gällande matchvärdar.
• Under matchen
- Stötta domaren under matchens gång. Tänk på att det är domaren
som dömer. Din uppgift är att stötta domaren – inte att genomföra
domarens uppgift
- Var tillgänglig för domaren i pausen.
- Om någon utanför spelplanen bryter mot Nolltoleransen påtala detta
för det lagets ledare.
• Efter matchen
- Stäm av läget med domaren.
- Informera Skånes FF om eventuella händelser som inte är förenliga
med Nolltoleransen via www.skaneboll.se/forening/foreningsakuten

Som matchvärd har du ej rätt att avbryta matchen eller att
avvisa en person från idrottsplatsen!
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Vad är olämpligt att göra eller säga som ledare eller förälder? Vid besök på
Skånes FF:s barn- och ungdomsmatcher anser vi i fotbollsfamiljen att följande
uppträdande är olämpligt:
• Att försöka påverka eller att ge negativa kommentarer om domsluten.
• Att använda svordomar mot ledare, spelare eller domare.
• Att använda obscena gester, könsord eller rasistiska uttryck.
• Att agera hotfullt

• Barn- och ungdomsfotbollen tillhör dem som spelar!
• Du är en viktig vuxen och en förebild. Hjälp till att skapa god stämning
på matcher och träningar.
• Stötta alla barn och ungdomar på matcher och träningar, både i medoch motgång.
• Respektera och stötta ledarnas beslut. Sätt dig in i föreningens policy.
• Respektera domarens beslut. Barn- och Ungdomsdomaren är en
matchledare under utbildning.
• Uppehåll dig vid sidan av planen med lite distans till ledare och
spelare. Uppträd lugnt och låt barnen spela.
• Fråga ditt barn om matchen var rolig och spännande - och om spelet
var bra. Fokusera inte på resultatet.
• Stötta föreningens ungdomsverksamhet. Din insats blir uppskattad,
inte minst av ditt barn.
• Kom ihåg att det är ditt barn som spelar fotboll och inte du!

