Matchvärd

Upplands Fotbollförbund

Stort grattis till dig och din värdefulla uppgift i föreningen!
Du har blivit utsett att representera din förening vid hemmamatcher för att stötta domare och se till
att det är en positiv stämning på och kring era fotbollsplaner. Fotbollen i Uppland ska spelas enligt
fotbollens grundläggande värderingar som är glädje, gemenskap och Fair Play.
Syftet med matchvärdar är att skapa ett bra arbetsklimat för våra spelare och domare på planen, för
att de ska trivas och ges möjlighet att utvecklas. Därför är just du viktig i vårt fortsatta arbete för att
utöka och behålla antalet domare och spelare inom fotbollen, samt att skapa det klimat vi alla vill ha
kring våra fotbollsplaner. Som matchvärd bär du en matchvärdsväst för att du ska synas och bli
igenkänd, du har även ett uppgiftskort runt halsen som beskriver vad du ska göra.
Eftersom att nolltolerans gäller inom fotbollen i Uppland så har du 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.

Matchvärdens uppgift är att verka för ett gott klimat för alla på och kring fotbollsplanen. Som
matchvärd ska du också:
o

Hälsa motståndarlaget samt domare välkomna och visa omklädningsrum.

o

Finnas tillgänglig.

o

Hänvisa publik till en annan sida av planen än där lagens avbytarbänkar är belägna. Publiken
får inte heller stå bakom mål och bör stå minst 2-3 meter från linjen.

o

Kontakta ansvarig ledare i det egna laget om det uppstår problem som du ej kan lösa.

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