Lilla matchvärdsboken
Norrby SK

Bästa tips till dig som matchvärd
Den här boken riktar sig till alla er som vill vara med och
skapa de allra bästa förutsättningarna för våra spelare
och domare. Att vara matchvärd innebär att vara Norrby
SK:s ansikte utåt under en match då dina egna, eller
andras, barn och ungdomar spelar eller dömer matcher.
I Norrby SK är det spelarnas föräldrar ‐ eller andra vuxna
med föräldraansvar – som ansvarar för att det finns två
matchvärdar i publiken vid hemmamatcher. För att göra
det lättare för alla har vi nu samlat några års erfarenhet
från föreningens matchvärdar.
På Norrbyliden har vi ganska sällan stora problem med
ordning. Det kanske också är ett resultat av att vi redan
har matchvärdar och försöker informera publiken om de
regler som gäller.
För att höja stämningen ytterligare kommer här våra
bästa tips till dig som är matchvärd!

..hmm…skogen har det tagit ner, hoppas att det finns en
toalett!

När du kommer till Norrbyliden
Bestäm tillsammans med de andra i gruppen kring laget
vilka som ska vara matchvärdar under matchen. Två
personer brukar vara lagom. För att det ska vara tydligt
för alla vem som är matchvärd bär vi gula
matchvärdvästar. De hänger precis innanför dörren till
klubbhuset.
I kiosken finns informationsblad som handlar om hur vi i
klubben vill ha det under matcher på Norrbyliden.
Lämna även gärna ett exemplar informationsbladet om
Norrbyliden. Tränarna i motståndarlaget får också
sådana av Norrby SK:s tränare.

…i kiosken finns toast och korv…lekplatsen finns där och
det står ett par styltor vid knuten om han vill träna på
det…oj då nu kommer det en skördetröska på
vägen…kan du kanske flytta din bil?

Vem bestämmer på och omkring
planen?
Det är alltid domaren som bestämmer på planen, de styr
över spelarna men även över tränare och lagledare. Våra
domare kan alltså avvisa en lagledare eller tränare från
området om han eller hon uppträder olämpligt.
Klubben ansvarar för ordningen på resten av
anläggningen och i vårt fall är det alltså matchvärden
som står för det jobbet. För det mesta är det mycket
lugnt och matchvärdarna brukar sällan behöva ingripa.

Börja med att skapa kontakt genom att hälsa
välkommen, berätta var toalett och lekplats för
småsyskon finns samt berätta vad kiosken erbjuder. En
tidig, avslappnad kontakt och lite prat om väder och vind
brukar vara det bästa sättet att få ett bra klimat kring
planen.
När du som matchvärd ändå känner att du bör ingripa så
räcker det oftast med att på ett trevligt sätt förklara att
vi vill att alla ska respektera domarnas beslut. Om en
person som fått tillsägelse om sitt uppträdande ändå
inte lugnar ner sig måste du i sista hand be honom eller
henne att gå och sätta sig i cafeterian så länge.
Om du upplever stämningen stökig prata gärna med
domaren i halvlek för att stämma av hur han eller hon
känner sig.

…offside! Blås då! Det måste vara frispark! DOMARN!

Stötta våra domare – de är guld
värda!
Som matchvärd är det självklart att du inte bara sitter på
samma plats under hela matchen. Istället rör du dig
både bland hemmalagets och bortalagets publik. Bara
genom att skapa kontakt på detta sätt minskar risken för
upprörda känslor avsevärt.

Det finns en ganska utbredd brist på respekt mot unga
domare och även till synes oskyldiga skämt om domslut
kan slå ganska hårt mot en 15‐åring.
Kom dock ihåg att domarna, till skillnad från publiken, är
utbildade och får årliga uppdateringar på reglerna. Som
klubbens representant, matchvärd, har du aldrig någon
anledning att ursäkta domslut. Istället gäller det att stå
upp för domarens beslut. Om någon ändå är kritisk ge
personen numret till vår domaransvarige så får de ringa
dit och uttrycka sitt missnöje. Då blir åsikterna ett led i
den utbildning domarna får i klubben. Telefonnumret
står på informationsbladet.
Några exempel på när det är extra viktigt att gå in och
lugna ner stämningen är
 ett högljutt klagande och missnöje över domslut
 gap och skrik mot enskilda spelare
 när publiken blir så engagerad att den nästan är
inne på planen – håll avståndet.

…Lina, du måste markera 13. Amanda gå själv, gå själv!

Gå på linjen…
Klubben har en domare på plan under ungdomsmatcher
på 5‐ och 7‐mannaplan. Under matcher på 9‐ och 11‐
mannaplan är målsättningen att vi alltid ska ha en
huvuddomare och två utbildade linjedomare.
I de fall vi inte har egna linjedomare händer det att
föräldrar hjälper till och går på linjen. De är då endast
funktionärer och INTE linjedomare.

När någon deltar som funktionär är det ändå viktigt att
de medverkar till att matchen blir så lik ”riktiga matcher”
som möjligt. Därför vill vi inte att de delar ut
instruktioner till det lag de håller på. Många som deltar
som linjemän tänker inte på det ‐ påminn dem gärna om
att de när de hjälper till som funktionärer ska vara så
neutrala som möjligt.

… synd att ni skulle förlora på en feldömd straff!

Eftersnack
Matchen är slut och alla samlas kring cafeterian. Några
är missbelåtna, andra glada. Domaren kommer gående
upp mot omklädningsrummet, precis som alla andra har
han eller hon gjort sin match. Uppmärksamma
domarens insats och fråga gärna om det är något han
eller hon tycker att vi som klubb kunde ha skött bättre
kring planen.

Det är just efter matchen som många högljutt ventilerar
sin besvikelse och det är inte ovanligt att domaren får
sin beskärda del av kritik. Det är långt ifrån självklart för
alla att fotboll ska vara en lek för barnen och att några
baklängesmål i matchen för pojkar eller flickor 8 år inte
har en avgörande roll för någons framtid. Visa därför
alltid tydligt att domarna har vårt fulla förtroende!

Kontakta Norrby SK
Tveka inte att kontakta oss. Aktuella kontaktuppgifter
finns på vår webbplats www.norrbysk.se
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