
 
Matchvärd Skuru IK Handboll 

Svenska Handbollförbundets Tävlingsbestämmelser för barn och ungdom 
har krav på att det ska finnas minst en matchvärd när det spelas barn- och 
ungdomshandboll, det vill säga upp till och med U19. Syftet är att skapa en 
välkomnande, trivsam och trygg miljö där barn och ungdomar kan ha roligt 
och utvecklas både som spelare och domare i handboll.  

Matchvärden kan till stor del göra skillnad bara genom att markera sin 
närvaro och uppmärksamhet på vad som händer före, under och efter 
matchen. Viktigt att komma ihåg är att det är domaren som bestämmer på 
handbollsplanen och att matchvärden inte får avbryta en match eller avvisa 
någon person från hallen.  

I övrigt gäller följande i Skuru Handboll kring matchvärd:  

• Det är det lag som bemannar sekretariatet med funktionärer som 
ansvarar för att det även finns en matchvärd.  

• Det ska tydligt framgå vem som är matchvärd genom att denne bär 
en särskild väst. Västar finns i VIP rummet i Nacka Bollhall och i 
klockväskan i Skuruhallen.  

• Matchvärden ska vara vuxen, det vill säga ha fyllt 18 år.  

• Matchvärdens för- och efternamn ska noteras i matchprotokollet på 
varje match som spelas i hallen.  

• Det är matchvärdens uppgift att kontrollera att det på alla sätt är 
trevligt och tryggt att vistas i hallen för spelare, ledare, domare, 
funktionärer och publik. Särskilt fokus ska vara att spelare och unga 
domare/ledare inte blir utsatta.  
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• Matchvärden ska ta emot gästande lag, domare och funktionärer på 
ett välkomnande sätt genom att presentera sig och vilka funktioner 
som finns i hallen samt om uppdraget som matchvärd.  

• Om det är ont om tid mellan matcherna får matchvärden i stället stå 
beredd precis innan lagen och domarna ska in på planen och 
presentera sig. 

• Matchvärden ska innan, under och efter match vara ett stöd för 
domare och funktionärer. Det är viktigt att unga domare kan stämma 
av med matchvärden i halvtidsvilan och direkt efter matchen.  

• Matchvärden ska vara väl synlig under matchen, exempelvis genom 
att vandra mellan olika delar av hallen där publik sitter om det inte 
finns en lämplig central punkt att stå på där det också går att höra och 
se publiken.  
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•

Alkohol- och drogpolicy är beslutad av Skuru IK Handbolls styrelse 3 
september 2019. Frågor om policyn ställs i första hand till sportchef eller 
Ungdoms- och utbildningsansvarig.  
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