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Matchvärdar

Syftet med matchvärd är att skapa en välkomnande, trivsam och trygg miljö kring våra handbollsarrangemang där barn
och ungdomar kan ha roligt och utvecklas.
Det ska tydligt framgå vem eller vilka som är matchvärd och den eller dessa personer ska inte ha något annat uppdrag i
hallen under tiden som den är hallvärd. Matchvärden ska noteras med för- och efternamn i matchprotokollet på
respektive match som spelas i hallen under tiden som matchvärden arbetar.
Genom att vara matchvärd så bidrar du till att skapa en bättre miljö kring våra barn och ungdomsmatcher och en
matchvärds uppgifter är följande:
-

Ta emot gästande lag, domare och funktionärer på ett välkomnande sätt genom att presentera dig och informera
om viktiga funktioner i hallen, samt ditt uppdrag som matchvärd.

-

Vara ett stöd för domaren/domarna och funktionärerna innan, under och efter match. Tänk dock på att det är
domarna som dömer matchen/matcherna.

-

Arbeta för nolltolerans kring spelplanen/spelplanerna.

-

Att påtala om någon utanför spelplanen uppträder på ett olämpligt sätt utifrån punkterna om nolltolerans. Först
och främst för personen själv, men även för ledaren till laget som person är kopplad till. Om någon person på ett
mycket olämpligt sätt skulle bryta mot nolltoleransen punkter så har du i uppgift att skriftligt informera klubben
som personen är kopplad till och till ditt distriktsförbund. Som matchvärd äger du dock inte rätt att avvisa
person/personer från hallen.

Besökare på barn – och ungdomsmatcher inom Svensk handboll bör:
-

Skapa en god stämning på och kring spelplanen.

-

Respektera de beslut som spelare, ledare och domare tar i samband med träning och/eller match.

-

Komma ihåg att det är barn och ungdomar som tränar eller spelare, inte du.

Nolltolerans
Som besökare på barn – och ungdomsmatcher inom Svensk handboll är det olämpligt:
-

Att på ett negativt sätt försöka påverka matchens utgång, spelares prestationer eller domarens domslut.

-

Att bruka svordomar, könsord, rasistiska uttryck, obscena gester mot spelare, ledare, domare eller andra person
på plats i hallen.

-

Att komma påverkad av alkohol eller droger.

