
VARFÖR HAR VI MATCHVÄRDAR I UNGDOMSHANDBOLLEN?
Syftet med matchvärd är att skapa en välkomnande, trivsam och trygg miljö kring våra
handbollsarrangemang där barn och ungdomar kan ha roligt och utvecklas.

Ta emot gästande lag, domare och funktionärer på ett välkomnande sätt.
Vara ett stöd för domaren/domarna och funktionärer innan, under och efter match. 
Arbeta för nolltolerans kring spelplanen och att föräldrarnas 10 budord följs.
Att påtala om någon utanför spelplanen uppträder på ett olämpligt sätt.
Om någon person uppträder på ett mycket olämpligt sätt så har matchvärden i uppgift att
skriftligt informera klubben som personen är kopplad till med kopia till HFV. 

MATCHVÄRDENS UPPGIFTER

Spelare: inom HFV respekterar vi domare, ledare, med- och motspelare genom att främja
rent spel, uppträda juste och ta förluster på rätt sätt.
Som ledare är vi ett föredöme genom att acceptera domslut, sätta gränser, tillåta misstag
hos spelare och domare.
Som förälder har vi ett enormt ansvar som förebilder, vi stödjer, uppmuntrar, berömmer
prestationer och inte resultat och självklart så vårdar vi vårt språk och kommenterar inte
domslut.

DETTA STÅR VI FÖR - GÖR DU?

Att på ett negativt sätt försöka påverka matchens utgång, spelarens prestationer eller
domarens domslut.
Att bruka svordomar, könsord, rasistiska uttryck och obscena gester på plats i hallen.
Att komma påverkad av alkohol eller droger till hallen.

NOLLTOLERANS
Som besökare på barn & ungdomsmatcher inom svensk handboll har vi nolltolerans mot:

Var med på träning och match – ditt barn sätter stort värde på det. 
Håll dig lugn på åskådarplats. Låt barnen spela.  
Se domaren som en vägledare – kritisera inte hans/hennes domslut.
Skapa en god stämning på och kring spelplanen.
Uppmuntra både i med- och motgång – ge inte oberättigad kritik, ge i stället positiv och 

Fråga om matchen var spännande och rolig – fokusera inte på resultatet.
Visa respekt för det arbete klubben utför – erbjud din hjälp – klubben behöver dig
Kom ihåg att det är barn och ungdomar som tränar eller spelar, inte du.
Samt det viktigaste av allt -> se till att ditt barn trivs och har det roligt tillsammans med sina
kamrater.

FÖRÄLDRARNAS 10 BUDORD

       vägledande kritik (råd) 

1

4

2

3

5

#görskillnad


