
Regelkunskap för 13-åringar



Agenda

Välkomna

Kahoot

Handbollförbundet Syd i

Kampanjen #schysstmatch

Domarskap



Detta är Handbollsförbundet Syd



• Bygga en stark och hållbar Domarkultur i HF Syd

• Alla domare skall få mentorskap

• Sträva mot visionen för Domare

Övergipande målsättningar



Utbildade domare och utbildade funktionärer I samtliga matcher.

Matcher upp till U14 genomförs med Domarmentor och Matchvärd i hallen.

Kampanjen #schysstmatch som syftar till en bra matchmiljö är etablerat.

Bli attraktiva genom sociala medier och mentorskap.

HF Syd Domarvision del 1



Samtliga domare skall få mentorskap under säsongen.

Fokus att öka kompetensen på speluppfattning och kommunikation.

HF Syd Domarvision del 2 Mentorskap



Föreningarna känner ett ansvar och ett ägarskap för Domare och 

Funktionärskap.

Ett ägarskap i rekrytering och i stöd genom mentorskap.

Föreningarna står bakom #schysstmatch och bidrar aktivt med att se till 

ledarna följer klubbens värdegrund.

HF Syd Domarvision del 3 Föreningen





#schysstmatch syfte

- att utveckla och bygga en långsiktig kultur av Fair 

play där handbollen ses som ett föredöme inom idrotten 

och därmed blir en attraktivare sport.



#schysstmatch vision

- som innebär att alla som går in i en idrottshall har fått 

utbildning och kompetenspåfyllnad på olika sätt.

Oavsett om du är spelare, domare, ledare, funktionär eller 

publik så har du fått en introduktion i Handbollens-

värdegrund och tips på hur du kan bidra till att det blir en fin 

miljö.



Ambassadör

Vi handboll Syd är stolta över att ha dubbla guldpipevinnare och 

Förbundskaptenen Tomas Axner som ambassadör!

https://www.svenskhandboll.se/globalassets/_hf-

syd/bilder/projekt/schysstmatch/schysstmatch-tomas-axner-

2021.mp4

https://www.svenskhandboll.se/globalassets/_hf-syd/bilder/projekt/schysstmatch/schysstmatch-tomas-axner-2021.mp4


Kampanjens övriga delar

Grönt kort

kostnadsfri webbutbildning som berör 

idrottens värdegrund. Obligatoriskt för ledare. Även föräldrar kan 

genomföra Grönt kort med fördel!

Domarmentor i förening

våra unga domare behöver stöd och en vuxen hand. Vi erbjuder en 

uppdaterad kostnadsfri digital utbilding

Föräldrautbildning

på temat hur kan man bli en bättre idrottsförälder .



Schysst spelare-kort

Kortet ”Schysst spelare” delas ut till en 

spelarmotståndarlaget efter varje match upp till 

U14, en spelare som uppträtt schysst.

Filmen nedan beskriver det hela på ett 

lättförståeligt sätt.

https://www.svenskhandboll.se/globalassets/_hf-

syd/bilder/projekt/schysstmatch/schysstspelare-

kort-2021.mp4

https://www.svenskhandboll.se/globalassets/_hf-syd/bilder/projekt/schysstmatch/schysstspelare-kort-2021.mp4


Domarstegen

STEG BEHÖRIGHET GENOMFÖRANDE

Steg 1 Minihandboll Ca 6 timmar varav 4 timmar teori och 2 timmar praktik

Steg 2 Minihandboll – U13 Ca 6 timmar varav 4 timmar teori och 2 timmar praktik

Steg 3 Minihandboll – U19 Ca 6 timmar varav 4 timmar teori och 2 timmar praktik

Steg 4
Minihandboll – Senior (Div.2 dam, Div.3 

herr)

Tidsåtgång ca 6 timmar, 4 timmar teori och 2 timmar 

praktik

Steg 5 Repeption av Steg 4
Utbildningen görs årligen av de som uppnått steg 4 och 

som fortsatt vill befinna sig där.


