
 
 

Riktlinje Matchklimat 

 
Alla ungdomsledare inom fotbollen som är delaktiga i matchsituationer måste följa den 
matchguide som förbundet har tagit fram för Barn och Ungdom. Finns på GFF’s Förbundets 
hemsida: 

 
https://d01.fogis.se/svenskfotboll.se/ImageVault/Images/id_177325/scope_0/ImageVaultHandler.a

spx210108113003-uq 

 

Vi vill att varje matchtillfälle skall vara en fest och präglas av respekt, glädje och engagemang.  

Vi spelar matcher för att praktisera det vi tränat på och varje spelare skall kunna göra det 

utifrån sin bästa förmåga utan att jämföras med andras prestationer. 

Vi förhåller oss till domare, egna spelare och motståndare på ett respektfullt sätt, så vi skapar 

positiva minnen från matcherna hos alla inblandade.  

 

 

Vad vi som ledare gör för att få ett bra matchklimat: 

 

• Hälsar på domare och motståndarnas ledare innan matchen. Pratar ihop oss och är överens om 

att vi skall få en bra upplevelse för alla inblandade. 

• Utser matchvärdar på hemmamatcher som ansvarar för en god stämning bland publiken. 

• Respekterar domarens prestation: Kritiserar aldrig domaren inför spelarna eller under matchen. 

Feedback kan ges efter matchen i syfte att hjälpa domaren att utvecklas.  

• Fokuserar på prestation, inte på resultat. Gäller både före, under och efter matchen samt i sociala 

medier.  

• Hjälper varandra (tränarkollegor och spelare) att förhålla oss till ett bra matchklimat, återkopplar 

direkt när det sker avsteg.   

• Coachar våra egna spelare genom att vi: 

o Förstärker bra prestationer. 

o Pratar om förbättringsområden individuellt/enskilt. 

o Låter spelarna lösa situationerna på plan: Styr inte varje moment.  

 

 

Vad föräldrar/supporters förväntas göra för att bidra till ett bra matchklimat 

 

• Fokus på prestation, inte resultat. Både gentemot spelare, ledare och i sociala medier 

• Hjälper till att skapa god stämning runt planen 

• Inte coachar spelarna, det är ledarnas uppgift. 

• Tar inte upp synpunkter kring matchsituationer med ledarna direkt i anslutning till matchen, utan 

väntar till efteråt, då man i lugn och ro kan diskutera händelser i samband med matchen. 
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