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Ett bättre matchklimat för alla
Även Skånes Fotbollförbund rasar över den senaste tidens uppmärksammade incidenter där
vuxna föräldrar, ledare och andra inblandade på ett oacceptabelt sätt bär sig illa åt i samband
med matcher. Ledarna i våra skånska fotbollsföreningar gör ett enastående arbete och tack
var dem och våra fantastiska ungdomar så genomförs nästan alla matcher på ett fantastiskt
bra sätt. Tyvärr händer det vid något enstaka fall att matchmiljön blir fel vilket måste tas på
största allvar och undvikas framöver. Vi på Skånes Fotbollförbund genomför en rad åtgärder
för att komma åt och förhindra detta fruktansvärde beteende. Nedan ett axplock av allt det
vi gör för att ge våra barn och ungdomar en bättre idrottsmiljö:
Grönt kort
I ett samarbete med Skånes Idrottsförbund genomför vi i samverkan med Skånes
Handbollförbund och Skånes Innebandyförbund en utbildning som heter ”Grönt Kort”. En
utbildning som vi erbjuder alla fotbollsföreningar i Skåne. Utbildningen har som mål och
syfte att stärka en positiv fotbollsmiljö för våra unga fotbollsspelare. Rätt idrottsmiljö och
ledarskap för våra barn och ungdomar utvecklar, formar och motiverar dem, både som
idrottare och människor. Målsättningen är att samtliga Skånska föreningar och dess ledare
med verksamhet för barn upp till 12 år skall genomföra denna utbildning. Per dags datum
har vi utbildat cirka 2000 ungdomsledare.

Barnfotbollscoach
Ytterligare ett led i att stärka våra ungdomars möjlighet till en trygg och utvecklande
idrottsmiljö är att vi under hösten startar ett nytt projekt för att stötta föreningar med
barnfotboll genom att erbjuda möjlighet till en ”Barnfotbollscoach”. Barnfotbollscoachen
som skall finnas lokalt ute hos föreningarna skall ha barnens bästa i fokus. Stöttar så att
matchmiljö och träningsmiljö blir så bra som möjligt. Skall vara ett stöd för alla såväl spelare,
ledare, domare och föräldrar. Skånes Fotbollförbund samordnar och ansvarar för projektet.
Utbildar föreningens barncoach och stöttar även densamme via mentor.
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Föreningsakuten
Sedan några år tillbaka har vi på Skånes Fotbollförbund en inrättad tjänst som vi benämner
”Föreningsakuten” Hit kan alla vända sig om de har någon fråga kring värdegrund,
uppförande m.m. Det kan vara konflikter som uppstår inom en förening. Konflikt mellan en
eller flera föreningar. Konflikt inom ett lag. Mellan föräldrar och ledare. Vår Föreningsakut
finns tillgänglig för samtal och medling. Kan coacha vid behov. Den som kontaktar oss kan
även självklart vara anonym.
Matchobservatörer
Skånes Fotbollförbund följer noga matchutvecklingen. Vi får varje vecka in matchrapporter
som vi noga registrerar och analyserar. Ser vi att det finns ett behov av någon anledning så
skickar vi ut matchobservatör till kommande matcher för de lag som uppfört sig illa. Denna
matchobservatör kan vara både officiell och synlig med Skånes Fotbollförbunds logga men
även anonym om vi bedömer att det är bäst. Att skicka matchobservatörer till matcher är
något vi gärna vill undvika men ibland kan det behövas för att ytterligare stärka den
arrangerade föreningens organisation för att tillsammans få ett matchklimat och miljö som är
okej.
Matchvärdspaket
Skånes Fotbollförbund fortsätter sin satsning på barnfotboll även under 2018.
Som en del i denna satsning erbjuds de föreningar som vill, en möjlighet att ha matchvärdar
på sina barn- och ungdomsmatcher.
Föreningen har möjlighet att ansöka om Idrottsmedel för att införskaffa västar till sina
matchvärdar. Vår rekommendation är ett matchvärdspaket/lag.
I paketet ingår en väst, en manual och 10st Föräldrabudordskort
Skånes Fotbollförbund och de skånska fotbollsföreningarna arbetar kontinuerligt för att
skapa en bättre matchmiljö. Tyvärr når vi inte hela vägen fram alltid men vår målsättning är
en nollvision. Även om det ibland uppstår mindre trevliga situationer i samband med
matcher så ska det poängteras att de allra flesta av de över 10 000 matcher som årligen spelas
genomförs i en positiv anda.
Vill du komma i kontakt med oss för stöd i din förening? Du når oss via telefon 040-59 02 00
eller via mail info@skaneboll.se.
Du kan även kontakta vår ”Föreningsakut” på telefon 040-59 02 26
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