Till dig som är ledare!
Inom fotbollen i Uppland gäller nolltolerans. Du som är ledare i vår förening har en oerhört viktig roll
i att nå målet för nolltolerans och därmed skapa ett bra klimat kring fotbollen.
Syftet med nolltoleransen är att skapa ett bättre arbetsklimat för våra spelare, ledare och domare så
att fler ska tycka att det är roligt att spela, leda, döma och titta.
Målet är att få alla spelare, ledare och föräldrar/publik i Uppland att uppträda medmänskligt och
med Fair Play mot varandra samt gentemot domaren.
Det gör vi genom att:
- arbeta för att skapa ett bra klimat kring våra matcher.
- uppmuntra och stötta domarna i deras jobb.
- jobba för Fair Play i respektive lag samt de matcher var och en medverkar i.
- jobba för att det finns en matchvärd på våra hemmamatcher och försäkra oss om att matchvärden
är väl insatt i sina uppgifter.
- följa vår förenings policy.

För att minska våld/hot och ordningsstörningar så har åtgärder tagits fram och däribland flera
förebyggande sådana. Åtgärderna gäller för ledare, spelare, domare, föräldrar/publik och föreningar
med styrelser. Åtgärderna gäller inom såväl ungdomsfotboll som seniorfotboll i distriktet.
De åtgärder som berör dig som ledare är:
o

Att vid upprepande anmälningar mot en ledare kallas denne samt ordförande i förening till
Upplands Fotbollförbund för samtal.

o

Att minst en ledare från varje lag, från och med 12 års ålder rekommenderas att ha minst en
Tränarutbildning C. En bra utbildad ledare fostrar bra och utbildade spelare.

o

Att det ska finnas matchvärdar (vuxna/föräldrar) på barn- och ungdomsmatcher för att skapa
ett tryggt och bra klimat. Denne bör vara väl synlig med en matchvärds-väst.

o

Att publiken på barn- och ungdomsmatcher ej bör stå på samma sida som avbytarbänken i
syfte till att skapa ett bra arbetsklimat för ledare och spelare.

Tillsammans kan vi göra skillnad för att fotbollen i Uppland ska vara för alla i en trygg och
utvecklande miljö.
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