Matchvärd, maskot och caféansvar säsongen 2020/21
Allmänt om att vara matchvärd
Matchvärden har som uppgift att medverka till att matchen genomförs i god anda, vilket bland annat
innebär att lagens spelare, funktionärer och åskådare uppträder på ett sportsligt sätt mot motståndare
och domare.
Om mot förmodan något skulle inträffa, försök på ett lugnt och diplomatiskt sätt se till att publiken
uppträder juste och korrekt. Försök få publik, föräldrar och ledare att förstå att vi måste vara rädda om
våra spelare och ungdomsdomare och tillåta dem att göra några misstag.
Med anledning av pågående Coronapandemi finns särskilda regler som samtliga ledare, spelare,
funktionärer och åskådare ska förhålla sig till för att det ska vara möjligt att genomföra
matcharrangemang på ett säkert sätt. Matchvärdarna har, i samarbete med spelande lags ledare, i ansvar
att säkerställa att de särskilda reglerna följs.

Att vara matchvärd i Sollentuna Sporthall
Alla lag är matchvärdar vid egen match.
•

Ansvarigt lag ska utse föräldrar/annan vuxen (ej ungdomar) att vara matchvärdar

•

Matchvärden ska vara klädd i matchvärdsväst och gärna i klubbfärger för att vara synlig och
identifierbar för alla. Västar finns i klubbens förråd

•

Visa motståndare omklädningsrum och vara behjälpliga med eventuell övrig information runt
hallen

•

Säkerställa att arrangemanget genomförs i enlighet med Sollentuna Handbolls riktlinjer för
matcher under coronapandemin

•

Medverka till att matchen genomförs i god anda som beskrivs ovan

Matchvärd vid ungdomsmatcher
•

Ansvarigt lag ska utse två föräldrar/annan vuxen att vara matchvärdar för ungdomsmatcher

•

Vid ungdomsmatcher ska matchvärdarna vara på plats senast 1,5 timmar före matchstart

Matchvärd vid matcher i B-hallen, Sollentuna Sporthall
•

Ingen publik är tillåten vid matcher i B-hallen

•

Det är trångt att ta sig till och från B-hallen och det är matchvärdens ansvar att säkerställa att
lagen och funktionärer går in och ut ur hallen utan onödig trängsel

Maskotar/hejaklack i Sollentuna Sporthall
Sollentuna Handboll kommer inte att ha maskotar eller hejaklack från ungdomslagen vid seniormatcher.
Detta beslut gäller till och med 30 april 2021.

