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INFÖRANDE AV MATCHVÄRDAR 2019
En bra matchmiljö ska vara en självklarhet för alla som spelar, dömer eller
hejar under en match på Slättaplan. Därför kommer vi i Slätta SK att införa
matchvärdar under samtliga barn- och ungdomsmatcher 2019.
En matchvärd kommer att vara föreningens ansikte utåt före, under och
efter respektive match. Matchvärden ska vara ett extra stöd till våra unga
domare under matchen, hälsa våra motståndare välkomna och se till att
det är en god stämning runt planen under matchen.

Vem är matchvärd?
Respektive lag ansvarar för att det finns en matchvärd utsedd till respektive
hemmamatch. Förslagsvis upprättas ett schema av lagets kontaktförälder
inför säsongen på föräldrar som ansvarar för en match vardera.

Hur ser man vem som är matchvärd?
Den som är ansvarig matchvärd under en match kommer att bära våra gula
västar som är tydligt uppmärkta med Matchvärd. Västarna tillhandahålls
av föreningen och kommer alltid att finns tillgängliga i domar-rummet där
även övrig materiell som roll-up och flagga finns. Roll-up:en och flaggan ska
ställas ut på väl synlig plats vid match.

RUTINER FÖR MATCHVÄRDAR
För att underlätta arbetet som matchvärd punktar vi upp här nedan vad du
ska tänka på inför, under och efter en match som matchvärd:

INFÖR MATCH
• Kom i tid till planen inför matchen
• Ta fram materialet (flagga & roll-up) från ”puck eller boll...” så att det finns
framme vid match. All materiell finns i domar-rummet.
• Hälsa domaren/domarna välkomna och visa till omklädningsrum, om
möjligheten finns.
• Om det även är domarens första match, prata gärna med dem lite inför
matchen.
• Hälsa motståndarna välkomna och visa dem till omklädningsrum, om
möjligheten finns.

UNDER MATCH
• Se till att det är en positiv stämning kring matchen
• Om problem uppstår under matchen ska du vara där för att, lugnt och
metodiskt, lösa eventuella problem.
• Prata med domaren i halvlek om hur det känns.

EFTER MATCH
• Tacka samtliga för en väl genomförd match
• Prata med domaren och hör hur det kändes. Samla gärna in åsikter/tankar.
• Ta hand om domarkvitton och lämna till rätt person.
• Se till att allt material ställs tillbaka på rätt plats i domar-rummet.

