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Matchvärd 
 
 
Anledning till matchvärdar i MSHF´s seriespel från och med säsongen 16/17 är 
att skapa en miljö på våra matcher där barn och ungdomar kan ha roligt med sin handboll samt en miljö där 
våra ungdomsdomare trivs och ges möjlighet att utvecklas i sin domarroll.  
För idag är det tyvärr så att, 
Domare slutar på grund av föräldrar/ledares attityd 
Spelare slutar på grund av hetsen från ledare/föräldrar 
Föreningarna blir mindre = färre lag på grund av punkterna ovan 
Färre lag = längre resor = alla barn kan inte vara med 
 
MSHF beslutade inför säsongen 2016/2017 om ett införande av matchvärdar i samtliga MSHF 
administrerade seriematcher för A-D ungdom. I processen med införandet så kommer MSHF att ha en 
ödmjuk inställning till bestämmelserna som kommer bli ett krav till säsongen 2017/2018. 
 

En vuxen person (+18år) ska med gul väst vara väl synlig på läktaren eller runt planen om 
läktare saknas. Det krävs ingen utbildning eller någon extra kostnad för föreningarna. 
Matchvärden får inte vara ledare för spelande lag, kioskbiträde eller matchfunktionär. 
 
Arbetsuppgifter för en matchvärd är följande 

• Ta emot gästande lag och domare, anvisa till omklädningsrum 
• Vara ett stöd för domarna innan, under och efter match 
• Arbeta i nolltoleransens anda 
• Skriva sitt namn på matchprotokollet innan matchstart/ noteras under anmärkningar i 

serier med EMP 
 
Om matchvärd saknas ska matchen genomföras och domarna noterar detta på protokollets baksida eller 
under anmärkningar i de serier som spelas med EMP.  
Om en förening vid upprepade tillfällen trots ovan genomför matcher utan matchvärd kan MSHF efter ett 
beslut av tävlingskommittén fakturera hemmalaget en matchvärdssavgift på 1500kr men matchresultaten 
kvarstår. 
 
Matchvärdspaket ska skickas ut från förbundet till varje anmält lag innehållande 

• 1st väst 
• 1st lathund 
• 1st laminerad lathund med nyckel band  
• 10st föräldrafoldrar 
• 1st rollup (kommer under 2017) 
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Nolltolerans 
Vid besök på barn- och ungdomsmatcher inom MSHF anser vi i  
handbollsfamiljen att följande uppträdande är olämpligt:  
#  Att försöka påverka eller ge negativa kommentarer om domsluten. 
#  Att använda svordomar mot ledare, spelare eller domare.  
#  Att använda obscena gester, könsord eller rasistiska uttryck. 
 
Föräldrarnas tio budord 
1.  Följ med på träningar och matcher. Ditt barn sätter stort värde på det. 
2.  Håll dig lugn på åskådarplats. 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 en vägledare. 
6.  Skapa god stämning vid matcher och träningar. 
7.  Kom aldrig påverkad av droger eller 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.  Kom ihåg: Att det är ditt barn som spelar handboll och inte du. 

VI HANDBOLL 



     

                                                                

Matchprotokollen 
Vanligt matchprotokoll  
Matchvärden skriver (textas) på i rutan under bortalag.  
 

  

  
EMP 
Funktionärerna skriver in matchvärdens namn under anmärkningar.  
Anmärkningar: matchvärd: för- och Efternamn. 
 

 


