Till alla föräldrar!

Nolltolerans mot våld/hot och ordningsstörningar inom fotbollen kommer att fortsätta. De senaste åren har
många allvarliga händelser inträffat och tendenser finns att det sker allt lägre ner i åldrarna. Vi måste alla ta
ansvar för att fotbollen blir en idrott där vi inte tolererar hot/våld och ordningsstörningar på och omkring
fotbollsplanen. Vi måste skapa ett bra arbetsklimat för våra spelare, ledare och domare för att få dem att vilja
vara kvar inom fotbollen, att de skall fortsätta längre inom fotbollen, att vi skall kunna rekrytera nya spelare,
ledare och domare samt att folk skall vilja gå att se på fotboll utan att vara rädd eller bli upprörd över
människors dåliga uppträdande. Du, som förälder har en jätteviktig funktion att fylla vid sidan om planen. De
flesta föräldrar är ett FÖREDÖME.
Idag slutar en del domare då de får utstå mycket klagomål, smädelser under och efter match från spelare,
ledare men också från en del föräldrar som uppträder mycket illa. Unga ledare får ibland också höra åsikter
om laguttagningar och spelsätt från en del föräldrar vilket inte alltid är så lätt att stå emot när man är ung.
En del föräldrar skriker från sidan av plan till sin egen son/dotter men även till andra i det egna laget eller till
motståndarlagets spelare/ledare/föräldrar. Det som skriks är inte alltid i en positiv anda vilket är djupt
beklagligt.
Några åtgärder som Upplands fotbollförbund infört för att förebygga hot/våld och ordningsstörningar på och
kring fotbollen är:
Att införa matchvärdar på barn och ungdomsmatcher. Syftet är att se till att det blir en bra stämning
kring planen för alla inblandade. Matchvärd kommer hemmalaget eller föreningen att utse.
Eventuellt kommer du som förälder att vid något tillfälle få vara matchvärd.
Bara spelare och ledare får stå på den långsida där bytena sker (bänksidan) på barn och
ungdomsmatcher. Syftet är att spelarna och ledarna skall få ett bra arbetsklimat.
Domaren kommer efter match fylla i på matchrapporten om hur ledare, spelare och publik uppträtt i
syfte att föreningen skall få kännedom om ett lag har problem med spelare, ledare eller publik för att
i tid kunna sätta in åtgärder för att dessa problem inte skall upprepas.
Domarna kommer att följa reglerna strikt dvs. en spelare ska utvisas om han/hon använder stötande,
förolämpande eller smädligt språk och/eller gester.
Tillsammans med alla andra föreningar i Uppland hoppas vi att alla spelare, ledare och föräldrar i Uppland
kommer att uppträda medmänskligt och med fair-play mot varandra och mot domaren. Varje
bestraffningsärende som kommer in till Upplands fotbollsförbunds Tävlingsutskott där ungdomar, ledare,
domare, föräldrar, publik varit inblandade är ett misslyckande för hela idrottsrörelsen.
Med förhoppning om ett bra fotbollsår och att vi alla hjälps åt med att skapa ett bra klimat för våra barn.

”Fotboll för alla i en trygg och utvecklande miljö”

