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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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