Manual för matchvärdar

I kompisligan

Manual för matchvärdar
i kompisligan:
• Var på plats ca 60 minuter före matchstart.
• Hälsa domarna och gästande lag välkomna.
• Visa de omklädningsrum och lämna övrig information
om matchen.
• Medverka till att matchen genomförs i god anda.
Spelare, funktionärer och åskådare bör uppträda juste
gentemot motståndare och domare.
• Placera publik och föräldrar på motsatt sida av
avbytarbänkarna.
• Om något skulle inträffa försök på ett lugnt och
diplomatiskt sätt få publiken att uppträda juste.
• Försök få publik, föräldrar och ledare att förstå att vi
måste vara rädda om våra ungdomsdomare – tillåt
dem göra några misstag.
• Var iklädd matchvärdsväst för att vara synlig och
identifierbar för alla.
• Rapportera ev. händelser till föreningens styrelse för
ev. åtgärd.

Rekommendation till föreningarnas
styrelser:
• Arbeta för att alla ungdomslag utser matchvärdar till
hemmamatcher, gärna även bortamatcher
• Stötta matchvärdarna i arbetet enligt denna manual.
Informera ledare och föräldrar om manualen.
• Ta fram en handlingsplan för vilka ordnings- och
etiska regler som ska gälla vid ungdomsmatcher.
• Följ upp att ledare och spelare följer handlingsplanen.
• Begär att ungdomslagen genomför RIF-ceremoni efter
varje match.
• Behandla ev. rapporter från matchvärdarna i styrelsen
snabbt och omdömesgillt.
• Skapa fysiska förutsättningar så att lagens
avbytarbänkar kan placeras på samma långsida och
åskådarna på motsatt sida.
• Försök få publik, föräldrar och ledare att förstå att vi
måste vara rädda om våra ungdomsdomare – tillåt
dem göra några misstag.

Bakgrund
Manualen är beslutad av Östergötlands Fotbollförbunds styrelse
som en rekommendation för all ungdomsfotboll.
Enligt våra tävlingsbestämmelser är arrangerande och gästande
förening ansvarig för spelares, ledares och supportrars
uppträdande i samband med och under match.
Föreningen är skyldig att tillse god ordning i publiken och vidta
åtgärder för att skydda funktionärer och spelare för ev. övergrepp.

