
 Matchvärd 2022-23 

 
 

 

Handbollförbundet Väst – Gullbergs Strandgata 36A – 411 04 Göteborg –  

Tel: 031-707 18 90 – www.handbollvast.se – info@handbollvast.se 

Syftet med matchvärd är att skapa en välkomnande, trivsam och trygg miljö kring våra 
handbollsarrangemang där barn och ungdomar kan ha roligt och utvecklas. 

Detta dokument ska vara ett hjälpmedel och stöd till våra föreningar för att få ett fungerande 
matchvärdskap. 

Matchvärden/matchvärdarna ska ha på sig en ”Matchvärd-väst” som klubben erhåller från 
Handbollförbundet Väst (HFV) att det tydligt framgår vem/vilka som är matchvärdar.  

Den eller de personer som är matchvärd(ar) ska inte ha något annat uppdrag i hallen under tiden som man 
är matchvärd.  

 
Matchvärdens uppgifter: 
o 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. 
o Vara ett stöd för domaren/domarna och funktionärer innan, under och efter match. tänk dock på att 

det är domarna som ansvarar och dömer matchen/matcherna. 
o Som stöd för arbetet finns ”Vi älskar handboll och är stolta över vår sport”, ”Nolltolerans” samt 

”Föräldrarnas 10 budord”. 
o Arbeta för nolltolerans kring spelplanen och att föräldrarnas 10 budord följs. 
o Att påtala om någon utanför spelplanen uppträder på ett olämpligt sätt och inte följer HFV dokument. 
o Först och främst för personen själv men även för ledaren till laget som personen är kopplad till.  
o Om någon person uppträder på ett mycket olämpligt sätt så har du i uppgift att skriftligt informera 

klubben som personen är kopplad till och till ditt distriktsförbund.  
 

”Vi älskar handboll och är stolta över vår sport” 
 
 Spelare: inom HFV respekterar domare, ledare, med- och motspelare genom att främja rent spel, 

uppträda just och ta förluster på rätt sätt. 

 Som ledare är vi ett föredöme genom att acceptera domslut, sätta gränser, tillåta misstag hos spelare 
och domare. 

 Som förälder har vi ett enormt ansvar som förebilder, vi stödjer, uppmuntrar, berömmer prestationer 
och inte resultat och självklart så vårdar vi vårt språk och kommenterar inte domslut. 
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Nolltolerans 
 
Som besökare på barn & ungdomsmatcher inom svensk handboll är det olämpligt: 

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

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

 Att komma påverkad av alkohol eller droger till hallen. 

 

Föräldrarnas 10 budord 
 
 Var med på träning och match – ditt barn sätter stort värde på det.  

 Håll dig lugn på åskådarplats. Låt barnen spela.   

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

 Se domaren som en vägledare – kritisera inte hans/hennes domslut. 

 Skapa en god stämning på och kring spelplanen. 

 Uppmuntra både i med- och motgång – ge inte oberättigad kritik, ge i stället positiv och  
vägledande kritik (råd)  

 Fråga om matchen var spännande och rolig – fokusera inte på resultatet. 

 Visa respekt för det arbete klubben utför – erbjud din hjälp – klubben behöver dig 

 Kom ihåg att det är barn och ungdomar som tränar eller spelar, inte du. 

 Samt det viktigaste av allt -> se till att ditt barn trivs och har det roligt tillsammans med sina kamrater. 


