Matchvärd vid barn- och ungdomsmatcher
Speciellt just nu till följd av Covid 19
Ta chansen och ge er matchvärd som uppdrag att livesända matchen via appen Min Fotboll
när vi nu, så länge SvFFs direktiv kvarstår, uppmanar samtliga föreningar att spela sina
matcher utan publik. Följ SvFF:s direktiv på https://www.svenskfotboll.se/
Bakgrund:
Svenska Fotbollförbundet (SvFF) har beslutat att införa ”Nolltolerans” mot våld/hot och
ordningsstörningar på och kring fotbolls- och futsalplaner i Sverige. Det har inkommit en rad
önskemål från föreningar, domare och föräldrar att det ska göras något för att stävja
trakasserier mot domare. VFF har därför beslutat att varje förening/lag skall ha utsedda
matchvärdar. Matchvärdens uppgift är att verka för ett gott klimat för alla kring
fotbollsplanen. På arenor där flera matcher spelas samtidigt är det lämpligt att varje lag
utser erforderligt antal matchvärdar som tar hand om arrangemanget för respektive match.
Se till att det finns tillräckligt antal matchvärdar i föreningen.
Matchvärden ska:
• vara väl förtrogen med hemmaanläggningens rutiner och utrymmen
• hälsa motståndarlaget/domare välkomna och anvisa omklädningsrum
• finnas tillgänglig för motståndarlagen och domaren för att svara på frågor
• vid match i fotboll hänvisa publiken till annan del av planen än där lagens
avbytarbänk är belägen. Åskådare skall stå minst 2-3 meter från linjen. Ingen bakom
målen frånsett om avsedd åskådarplats i form av läktare är placerad där
• vara ett domarstöd i paus och efter match
• under match bevaka att ingen i publiken uppträder störande för ledare, spelare eller
domare samt söka stävja alla former av diskriminerande företeelser.
• vid grövre händelser rapportera till Västerbottens Fotbollförbund 1

Matchvärden är föreningens representant för matchen. Det är därför viktigt att matchvärden
uppträder korrekt och värdigt. Vi strävar efter att uppnå ett vårdat språk på och vid sidan av
planen.
VFF har till samtliga föreningar delat ut ”matchvärdsväst” för att synas och lätt kunna bli
igenkänd, dessa används under uppdraget som matchvärd. Saknar föreningen sådan skall
matchvärden bära väst eller annat som skiljer denne från föreningens färger.
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Rapportering av händelse vid match görs mejl till tavling@vffboll.ac.se
Kom ihåg att ange matchnumret i matchen ni rapporterar in, nio siffror (19x xxx xxx)

