EN TREVLIGARE BOHUSFOTBOLL
Bakgrund:
Vi har genom alla anmälningar och rapporter under året konstaterat att matchklimatet
inom distriktet behöver förbättras på alla nivåer. Dåligt språkbruk, våld och hot mm är
oacceptabelt. Runt om i landet har distrikten tagit fram en rad med åtgärder kring
detta problem. Fair Play-ligor, uteslutning efter ett antal incidenter och bötesbelopp
vid bestraffningar mm. Bohuslän har valt nedanstående förslag på åtgärder inför
säsongen 2020:
Syfte och mål:
Vi strävar efter att:
•
•
•
•
•

Skapa bättre klimat och matchmiljö för spelare, ledare, domare och publik
Seniorfotbollen ska vara ett föredöme för ungdomarna
Tona ner allvaret i och kring ungdomsmatcherna
Motverka olämpligt uppträdande och fusk
Motverka dåligt språkbruk, våld, hot och våldstendenser

ÅTGÄRDER
Föreningen:
Föreningsstyrelsen ansvarar för att:
•
•

•
•

Kontinuerligt följa upp händelser på och utanför spelplanen
Utse matchvärd till samtliga matcher där Bohusläns Fotbollförbund tillsätter
domare (både vid senior- och ungdomsmatcher). Det bör även finnas
matchvärd vid övriga matcher
Det finns beredskap för eventuella händelser vid matcher
Rapportera händelser till Bohusläns Fotbollförbund

Matchvärd ska:
•
•
•
•
•

Ta emot gästande lag och domare – visa omklädningsrum
Vara iklädd matchvärdsväst
Delta vid ledar- och domarträff innan match
Delta vid ledares uppgifter före och efter match
Under match främja ett gott klimat på ”på läktaren”

Ledare ska:
Före match:
•
•
•

Ledare från respektive lag och domare ska samlas innan match för att
presentera sig och samtala kort om förutsättningarna för matchen
Se till att bortalagets spelare tar domarna och hemmalagets spelare i hand
Se till att hemmalagets spelare tar domarna i hand

Under match:
•

Vara ett föredöme genom att coacha och leda laget positivt!

Efter match:
•
•
•

Se till att båda lagen och domarna samlas i mittcirkeln
Se till att lagens spelare/ledare tackar varandra
Se till att alla spelare/ledare tackar domarna

Spelaren:
Vi vill motverka:
•
•
•
•
•
•
•

Smädelser och hånfullt beteende
Svordomar, könsord, sexistiska och rasistiska tillmälen
Slag, skallning och hot om våld eller hämnd
Reaktioner i form av tex knuff, slag, spark som hämndaktion för att ge igen
Tröjdragning
Protester mot domslut
Att inte tacka domare och motståndare för match

Domaren:
Förbunds- distrikts- eller föreningsdomaren:
•
•
•
•

Är utbildad och påläst om spelregler för fotboll och ser till att reglerna efterlevs
Ser till att domare och ledare från respektive lag samlas innan matchen för att
presentera sig och samtala kort om förutsättningarna för matchen
Domaren rapporterar bestraffningsärenden (matchhändelser)
Domaren rapporterar tävlingsärenden (händelser kring arrangemanget)

