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Handbollens Värdegrund 

• Barnkonventionen

• RFs inriktningsdokument "Idrotten Vill" 

• "SHFs Barn- ungdomspolicy"

https://youtu.be/tL0KgO3rgcs

http:// https:/youtu.be/tL0KgO3rgcs


#schysstmatch vision i HF Syd

- 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.



#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.





Kampanjen #schysstmatch

Kampanjmaterial

Digital material finns tillgängligt på hemsidan med affischer, filmer och 

fysiskt finns #schysstmatch-kort och matchvärdsvästar.

Synlighet

Samtliga föreningsdomare och instruktörer för domare, funktionärer 

och tränare har #schysstmatch tryckt på sina tröjor för att vi hela tiden 

skall påminnas om denna centrala del i vår verksamhet.



Ambassadör

Vi handboll Syd är stolta över att ha dubbla guldpipevinnaren och 

Förbundskaptenen Tomas Axner som ambassadör för 

#schysstmatch!

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 utbildning

Föräldrautbildning

på temat hur kan man bli en bättre idrottsförälder .



Schysst-spelarekort

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




Krav enligt SHF TBBU

Det skall finnas minst en matchvärd på plats när det spelas barn-

och ungdomshandboll (upp till och med U19).



Syftet enligt SHF TBBU

Syftet är att skapa en välkomnande, trivsam och trygg miljö där 

barn och ungdomar kan ha roligt och utvecklas både som spelare, 

domare, ledare och funktionär.



Praktiskt

Det ska tydligt framgå vem som är matchvärd genom att den bär 
matchvärdsväst.

Matchvärden ska noteras i protokollet på respektive match som 
spelas i anläggningen under tiden som matchvärden tjänstgör. 

Genom att markera sin närvaro och vara uppmärksam på vad som 
händer före, under och efter match kan närvaron av en matchvärd 
göra stor skillnad. 

Matchvärden bör vara över 18 år.



En matchvärds uppgifter/roll 1/6

Hälsa gästande lag, domare och funktionärer välkomna, presentera 

sig och informera om viktiga funktioner i hallen, samt vad uppdraget 

som matchvärd går ut på.



En matchvärds uppgifter/roll 2/6

Vara ett stöd för domarna och funktionärerna före, under och efter 

match. Kom ihåg att det är domaren som bestämmer på 

handbollsplanen och att matchvärden inte får avbryta en match eller 

korrigera domslut.



En matchvärds uppgifter/roll 3/6

Arbeta för nolltolerans runt spelytan.

Definition av nolltolerans kommer nedan.



En matchvärds uppgifter/roll 4/6

Om någon utanför spelplanen uppträder olämpligt utifrån principen 

om nolltolerans: prata med berörd personen om olämpligt beteende 

och informera ledaren till laget som person är kopplad till.



En matchvärds uppgifter/roll 5/6

Om någon utanför planen uppträder mycket olämpligt sätt utifrån 

principen om nolltolerans ska det dessutom skickas en skriftlig 

redogörelse till det distriktsförbund (HF Syd) som arrangören tillhör. 

Distriktsförbundet kan sedan kontakta den berörda föreningen.



En matchvärds uppgifter/roll 6/6

Som matchvärd äger du inte rätt att avvisa person/personer från 

hallen. Vid allvarliga situationer ska polis kontaktas.



Principen om nolltolerans 1/2

Besökare ska

• Skapa en god stämning på och kring spelplanen. 

• Respektera de beslut som spelare, ledare och domare tar vid 

träning eller match. 

• Komma ihåg att det är barn och ungdomar som tränar eller 

spelar.



Principen om nolltolerans 2/2

Det är inte tillåtet

• 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.



”Speakers corner – tips till speakern” 1/2

1) Som speaker företräder du sporten och stå fri från spelare 

och ledare etc.

2) Du skall vara neutral i framtoningen.

3) Undvik värdeladdade ord och personliga åsikter.

4) Publiken är hejarklacken och det tävlingsledarens ansvar att 

styra upp eventuella oegentligheter.



”Speakers corner – tips till speakern” 2/2

5) Vara väl förberedd när det gäller eventuell presentation av 

namnen för spelare, ledare, domare och funktionärer. 

6) Använd spelaravbrott som exempelvis time-out för att delge 

allmän information till publiken.

7) Redovisa gärna statistik på exempelvis målskyttar men i små 

portioner.

8) Kontrollera om och hur tekniken fungerar innan 

arrangemanget drar igång. Finns möjlighet -testa anläggningen 

och justera ljudnivån som passar din egen röst.



TACK!

Tillsammans ser vi till att matchmiljön blir så som vi vil ha den.

Det är vår värdegrund och vårt DNA!

Du kan göra skillnad!

Emme Adébo emme@handbollsyd.se

mailto:emme@handbollsyd.se

