Skrea IF Ungdoms Policy om Matchtillfället
Skapad 2016-03-05, 2016-05-31, 2016-08-12
Matchtillfället ska vara en positiv upplevelse! Matchtillfället utgår vi från Spela/Lek/Lär. I samband med
matchtillfället som infaller i anslutning till matchen, dvs före, under och efter, ska vi inom Skrea IF
ungdomsverksamhet följa följande ledord som är framtagna ihop.

Vara och ha kul




Glädjen att få spela fotboll, att utvecklas och lyckas
Glädjen att få vara tillsammans, delaktighet
Glädjen ska vara för alla, barn, ledare och publik

Uppmuntran
Uppmuntra alla delar i samband med match som:
 Kamratskap och Fair play
 Prestationer på och vid sidan av planen
 När barnen är bra förlorare och vinnare

Prestationen
Se till prestationerna, individuella som grupp och inte till resultatet. Det är under match som barnen och
ungdomarna praktiserar det som de har lärt sig eller testar nya modeller eller idéer.

Toppning
Skrea IF ungdom försöker att fördela speltiden jämnt mellan deltagarna, alla spelar lika mycket och på alla
positioner. Viktigt är att respektera barns vilja. Under matchen ska vi försöka hålla jämn nivå på laget för att få
ett jämnstarkt lag. På så sätt kan strukturen öka i laget och lärandet blir lättare.

Domaren
Domaren har den svåraste rollen på planen, vi ska ha förståelse för detta. Ledare ska prata positivt om
domarens agerande under matchen. Vi visar respekt för domaren och funktionärer. De är de som dömer och
bestämmer under matchen.

Efter matchen






Vi är både bra vinnare och förlorare
Vi firar segern, men visar respekt för motståndarlaget och domaren. Inga negativa kommentarer
Vi tackar för matchen
Spelarna behåller matchtröjan på
Vi ser till prestationen tillsammans. Resultatet har mindre betydelse.

Skrea IF ungdom definition för barn och ungdom:
Barn är aktiva upp till 14 år, de spelar 5- till 9-manna spel. Därefter blir de aktiva ungdomar, från året då de
fyller 15 år.

