PUBLIK & MATCHVÄRDAR

PUBLIKVÄRDAR
Syftet med publikvärd är att skapa en välkomnande, trivsam och trygg miljö
kring våra handbollsarrangemang där barn och ungdomar kan ha roligt och
utvecklas.
Det ska tydligt framgå vem eller vilka som är Match/publikvärd och den eller
dessa personer ska inte ha något annat uppdrag i hallen under tiden som den är
publikvärd. publikvärden ska noteras med för- och efternamn i matchprotokollet
på respektive match som spelas i hallen.
Genom att vara Match/publikvärd så bidrar du till att skapa en bättre miljö kring
våra barn och ungdomsmatcher och en publikvärds uppgifter är följande:
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.
Vara ett stöd för domaren/domarna och funktionärerna innan, under och efter
match. Tänk dock på att det är domarna som dömer matchen/matcherna.
Arbeta för nolltolerans kring spelplanen/spelplanerna.

PUBLIKVÄRDARARNAS UPPGIFT UNDER MATCH

Match/publikvärd: På grund av att det är en hel del kommentarer mot både
spelare och domare när det gäller ungdomsmatcher så har Svenska
Handbollsförbundet from säsongen 2018/2019 tagit beslut om att alla
ungdomsmatcher i Sverige ska ha match/publikvärdar.
Målsättningen är att alla lag ska ha två eller fler utbildade Match/publikvärdar
som kan hjälpa till på matcherna och upplysa ifall det skulle förekomma för
mycket negativa kommentarer från spelare, ledare och läktarna.
Tycker ni att det är jobbigt att säga till någon eller några så går det bra att ringa
eller mejla till oss i Hallands HF så kan vi åka ut på en match och observera för
att sedan vidtaga åtgärder.

Jämställdhet/Etik – Kränkande särbehandling
Samtliga som är engagerade i RDFK:s verksamhet har ett uttalat ansvar att på ett målmedvetet
sätt arbeta med utvecklingen av jämställdhet och Nolltolerans i förbundet. Nolltoleransen
skall prägla all utbildning av funktionärer, förenings- och distriktsdomare. All utbildning skall
ske på lika villkor. På samtliga domare- och funktionärsutbildningar kommer det att ingå pass
i kränkande särbehandling. Vi behöver föryngra domarkåren men unga domare och det har
kommit en hel del nya unga domare men det är också här problemen börjar både bland
spelare, ledare och publik att dessa unga domare inte får precis som spelare tid på sig för att
utvecklas. Vi inom Hallands HF kommer att åka ut och observera dessa unga domare som gör
sina första matcher.
Föräldrar och övrig publik: Hallands HF och våra föreningar ställer stora krav på dig som
förälder till en spelare. Det är lättare att driva en förening om alla hjälps åt. I en förening finns
det olika arbetsområden och olika uppgifter. Du som förälder kan ha uppgifter i en förening,
ledarna sköter handbollen. Ofta börjar man sin ledarkarriär som förälder och vi alla inom
handbollsfamiljen är väldigt tacksamma mot alla era mammor och pappor som ställer upp!
Föreningarna i Halland har satt upp mål och riktlinjer som de vill att spelare, ledare och
föräldrar respekterar och följer.
- Som förälder/övrig publik räknar vi med att ni: tittar på matcher, hejar, stöttar och
uppmuntrar.
- I samband med match inte vistas på plan, avbytarbänk.
- Att inte vid upprepade tillfällen påpeka domslut som inte gynnar egna laget, det är domarna
som dömer och låt dom göra det. Tänk på att ni har olika synvinklar på det som händer på
plan.
- Föräldrar och övrig publik skall vistas på läktaren under pågående match utan att ge
anvisningar till ungdomarna om hur de skall göra. Det är svårt att låta bli men det går. Detta
gäller även om sin dotter/son skadas så har man inte rätt att springa in på plan. Det är domarna
som ger tillåtelse vilka som får komma i på plan och det är ledarna i respektive lag. Finns det
av händelsevis en läkare eller annan med rätt kunskap så kan man be dessa om att komma in
på plan. Sen är det Match/publikvärden eller funktionärerna som ringer om det skulle behövas
tillkallas mer hjälp.
- Att påtala om någon utanför spelplanen uppträder på ett olämpligt sätt utifrån punkterna om
nolltolerans. Först och främst för personen själv, men även för ledaren till laget som person är
kopplad till. Om någon person på ett mycket olämpligt sätt skulle bryta mot nolltoleransen
punkter så har du i uppgift att skriftligt informera klubben som personen är kopplad till och
till ditt distriktsförbund. Som matchvärd äger du dock inte rätt att avvisa person/personer från
hallen.

FÖRÄLDRARNAS 11 BUDORD

1. Följ med på träningar och matcher. Ditt barn sätter
stort värde på det.
2. Håll dig lugn på läktarplats. Låt barnen spela.
3. Uppehåll dig med avstånd till ledare och spelare.
4. Respektera ledarnas beslut. Var positiv och stöttande.
5. Respektera domarens beslut. Se domaren som
vägledare.
6. Skapa god stämning vid matcher och träning.
7. Kom aldrig påverkad av droger och alkohol.
8. Fråga barnen om matchen var kul och spännande.
Fråga ALDRIG efter resultatet.
9. Stöd föreningen i sitt arbete, din insats blir värdesatt,
inte minst av ditt barn.
10. Var en närvarande förälder för ditt barn och
stoppa undan mobilen/surfplattan/datorn.
11. Kom ihåg: Att det är ditt barn som spelar handboll
och inte du.

VI ÄLSKAR HANDBOLL
NOLLTOLERANS

Besökare på svensk handboll och i Hallands barn- och
ungdomsmatcher anser vi i handbollsfamiljen att
följande uppträdande är olämpligt.
- 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.
Besökare på svensk handboll och i Hallands barn- och
ungdomsmatcher bör.
- Skapa en god stämning på och kring spelplanen.
- Respektera de beslut som spelare, ledare och
domare tar i samband med träning och/eller
match.
- Komma ihåg att det är barn och ungdomar som
tränar eller spelare, inte du.

