MATCHBESÖK
Hallands Fotbollförbund vill att samtliga matcher i Halland ska vara en bra
upplevelse för samtliga inblandade. Spelare, ledare, domare och publik ska
lämna matchen med en bra känsla. För att detta ska vara möjligt krävs det att
det finns en respekt för varandra. Spelarna måste respektera varandra, likaväl
som de måste respektera domarna. Publiken ska självklart heja på det egna
laget och inte agera negativt mot vare sig motståndare eller domare.
Ledarna har en viktig uppgift i denna del och bör redan i tidig ålder lära spelarna
att visa respekt för samtliga inblandade. Att visa respekt mot sina motståndare
kan innebära att man inte agerar vårdslöst i matchsituationer för att inte
äventyra spelarnas säkerhet. Det kan också innebära att man inte tilltalar
motståndarna på ett negativt sätt före, under eller efter match.
Spelare, ledare och publik ska också visa respekt för domaren och hens beslut.
Precis som spelarna så gör domaren ibland misstag. Spelare eller ledare ska
självklart kunna ställa frågor om enskilda beslut till domaren, detta ska i första
hand göras efter match där man kan diskutera i lugn och ro så att samtliga
inblandade kan komma till tals. Att konstant under matchen ifrågasätta och
kräva förklaringar på domslut är inte att visa domaren respekt.
Som ett led i att skapa en respektfull matchmiljö har Hallands FF tagit fram en
plan på att få ut representanter på våra matcher för att informera och stötta
ledare och domare i att kunna utföra sina uppdrag på ett bra sätt.
Under 2022 är målet att ledamöter i kommittéer, medlemmar i arbetsgrupper
och förtroendevalda inom Hallands FF har möjlighet att vid två tillfällen under
våren och ett tillfälle under hösten vara på plats på en match som representant
för Hallands FF. Om detta genomförs kommer vi under säsongen att närvara på
minst 100 matcher i distriktet. Detta kan såklart utökas med fler uppdrag och
fler representanter och därmed täcka ännu fler matcher.
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Vid dessa tillfällen ska representanten vara iklädd kläder med Hallands FFs logga
och visa upp sig före, under och efter matchen. Mer detaljerade uppgifter för
dessa representanter finns i en separat beskrivning.
Matcherna som de förtroendevalda ska representera HFF vid är för
ungdomsmatcher i åldrarna 13–19 år samt seniormatcher.
I samband med matchen ska representanten även kontakta domaren och
meddela att man är på plats och varför. Representanten ska också göra en
bedömning av domarens insats och efter matchen fylla i ett svarsformulär samt
delge detta till domaren. Det handlar inte om att bedöma domarens
regelkunskaper eller hur man ska agera som domare. Bedömningen handlar om
hur man som neutral åskådare uppfattar domarens agerande mot spelare, ledare
och publik.
Spelare, ledare, domare och publik har ett gemensamt ansvar att se till att
matcherna genomförs i en respektfull matchmiljö.
Genom att alla i fotbollsfamiljen tillsammans gör sitt bästa för att skapa denna
matchmiljö kommer vi fortsätta att fostra fotbollsspelare och domare med bra
värderingar. Vi kommer också att behålla våra spelare och domare under längre
tid.

Tillsammans skapar vi…
”En respektfull matchmiljö”
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