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Bakgrund
Efter säsongen 2018/2019 konstaterade Västergötlands ishockeyförbund att det fanns ett
behov av att se över ordningsfrågor vid matcher i distriktet.
Vi har under ett flertal säsonger sett en minskning av antalet domare inom distriktet. Vi vet
att en av orsakerna till detta är bristande respekt och ett hårdare klimat. Vi vet även att
spelare och ledare slutar p.g.a. samma orsaker och så kan vi inte ha det!
Vi tror att en bra matchmiljö med respekt för varandras roller, är en viktig faktor vilket
förhoppningsvis också bidrar till att fler vill engagera sig i ishockeyn, som domare, ledare
samt att vi får våra spelare att vilja spela längre.
Tillsammans kan vi hjälpa varandra!

Ishockey - med respekt och en schysst kultur
Vi vill att ishockeyn ska utvecklas, att vi blir fler som spelar ishockey längre upp i åldrarna. Vi
tror att respekt för varandra och en schysst kultur bidrar till att uppnå detta. Vi har
tillsammans med RF-SISU Västra Götaland tagit fram ett utbildningsmaterial, där vi vill värna
spelarnas säkerhet, en schysst kultur på och kring isen. En spelare ska aldrig sluta spela
ishockey för att hen känner sig obekväm med miljön och kulturen.
Studiematerialet riktar sig till domare, ledare och föräldrar då vi tillsammans har ett ansvar
att skapa en schysst hockeykultur och en bra matchmiljö och är tillgängligt via
Västergötlands Ishockeyförbunds kansli.
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SENIOR- OCH JUNIORISHOCKEY
Hemmalaget ska vid varje match i HockeyTrean, J20 div.1, J18 div.1 och J18 div.2
ha en match/domare värd på plats, kallad matchvärd.
En viktig faktor i MATCHMILJÖN är domarnas arbetsmiljö. Du som är matchvärd har en viktig roll i
skapandet av en god MATCHMILJÖ. Som matchvärd är du domarnas stöd och ska kunna ge domarna
ett vuxenstöd, du ingår i funktionsärsstaben och är neutral och har inga andra roller i
matcharrangemanget
Matchvärdens roll är enligt följande:
-

Du är på plats före domarna och bortalaget och är beredd att ta emot på ett bra sätt.
Säkerställ att domarna har en lugn miljö för sin matchgenomgång och tillgång till dryck och
förtäring. (Kaffe, dryck, frukt och smörgås).
Matchvärdens placering under match är mellan avbytarbåsen eller i närheten av dem.
Sammankallar tränarna till domarrummet för matchmöte 70 min innan nedsläpp.
Se till att domarna har möjlighet att lämna isen i samband med paus och efter match utan
påverkan av publik, ledare och spelare.
Säkerställ att domarna på ett bekvämt sätt kan lämna anläggningen.
Se till att endast spelare, ledare och matchfunktionärer befinner sig i spelarutrymmen i
arenan.
Som matchvärd har du rätten att avisa personer från matchen.
Vid anmärkningsvärda händelser som strider mot idén om en god matchmiljö kontaktas
föreningens DAIF.

*Väst för matchvärdar finns i respektive förening och bärs under hela uppdraget. Se sidan 4.
Som föreningen, ledare och spelare har vi alla ett ansvar
- För eget agerande och uppträdande under och i samband med match
- Att visa respekt för mina motståndares säkerhet och person
- Att acceptera domarnas roll som matchledare
Matchmöte* 70 minuter innan match
70 minuter före varje match hålls ett matchmöte med domare, tränare och matchvärd.
Matchmötet är till för att stämma av om det finns viktig information och att skapa en god miljö innan
match.
- Matchmöte hålls 70 minuter före nedsläpp och en rimlig tidsram att förhålla sig till är 10
minuter.
- Matchmötet hålls i domarnas omklädningsrum.
- Låt alla komma till tals och ställa frågor. Bygg en bra relation före nedsläpp
- Tränare förmedlar informationen till sina spelare.
-

Matchvärden samlar till matchmötet, lyssnar på informationen och förmedlar
eventuell information från arrangerande förening.

* Om bortalaget inte tillhör distriktet kan vi inte kräva deltagande i matchmöte men vi rekommenderar att
detta genomförs.
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UNGDOMSISHOCKEY A-B ungdom (U16-U13)
Hemmalaget ska vid distriktets ungdomsmatcher (U16-U13) inom Västergötlands Ishockeyförbund ha
en match/domare värd på plats, kallad matchvärd.
En viktig faktor i MATCHMILJÖN är domarnas arbetsmiljö. Du som är matchvärd har en viktig roll i
skapandet av en god MATCHMILJÖ. Som matchvärd är du domarnas stöd och ska kunna ge domarna
ett vuxenstöd, du ingår i funktionsärsstaben och är neutral och har inga andra roller i
matcharrangemanget
Matchvärdens roll är enligt följande:
-

Du är på plats före domarna och bortalaget och är beredd att ta emot på ett bra sätt.
Matchvärden frågar om det finns information från domarna som ska förmedlas till lagens
ledare.
Matchvärden förmedlar eventuell information från arrangerande förening till domarna och
lagen.
Matchvärdens placering under match är mellan avbytarbåsen eller i närheten av dem.
Säkerställ att domarna har en lugn miljö för sin matchgenomgång och tillgång till dryck och
förtäring. (Kaffe, dryck, frukt och smörgås).
Se till att domarna har möjlighet att lämna isen i samband med paus och efter match utan
påverkan av publik, ledare och spelare.
Säkerställ att domarna på ett bekvämt sätt kan lämna anläggningen.
Se till att endast spelare, ledare och matchfunktionärer befinner sig i spelarutrymmen i
arenan.
Som matchvärd har du rätten att avisa personer från matchen.
Vid anmärkningsvärda händelser som strider mot idén om en god matchmiljö kontaktas
föreningens DAIF.

*Väst för matchvärdar finns i respektive förening och bärs under hela uppdraget. Se sidan 4.
Som föreningen, ledare och spelare har vi alla ett ansvar
- För eget agerande och uppträdande under och i samband med match
- Att visa respekt för mina motståndares säkerhet och person
- Att acceptera domarnas roll som matchledare
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UNGDOMSISHOCKEY C-D ungdom (U12-U10)
Hemmalaget ska vid distriktets ungdomsmatcher (U12-U10) inom Västergötlands Ishockeyförbund ha
en match/domare värd på plats, kallad matchvärd.
Matchvärdens viktigaste uppgift är att se till att domare och spelare i ungdomsmatchen har en bra
MATCHMILJÖ och känner trygghet. Den viktigaste funktionen är att barnen (domare, spelare) har en
match utan störande inslag från vuxna. Som matchvärd är du domarnas stöd och ska kunna ge
domarna ett vuxenstöd, du ingår i funktionsärsstaben och är neutral och har inga andra roller i
matcharrangemanget
Matchvärdens roll är enligt följande:
-

Som hemmalagets matchvärd är du på plats före domarna och är beredd att ta emot och
stötta på ett bra sätt.
Säkerställ att domarna har en lugn miljö för sin matchgenomgång och tillgång till dryck och
förtäring.
Matchvärdens placering under match är mellan avbytarbåsen eller i närheten av dem.
Se till att domarna har möjlighet att lämna isen i samband med paus och efter match utan
påverkan av publik, ledare och spelare.
Om möjligt får gästande lag också medverka med en matchvärd.
Som matchvärd har du rätten att avisa personer från matchen.
Vid anmärkningsvärda händelser som strider mot idén om en god matchmiljö kontaktas
föreningens DAIF.

*Väst för matchvärdar finns i respektive förening och bärs under hela uppdraget. Se sidan 4.
Som föreningen, ledare och spelare har vi alla ett ansvar
- För eget agerande och uppträdande under och i samband med match
- Att visa respekt för mina motståndares säkerhet och person
- Att acceptera domarnas roll som matchledare

* Västen skickades ut till Daif ansvarig under säsongen 2021–2022. Vid behov av nya västar kontakta
Västergötlands Ishockeyförbunds kansli info@vghockey.se
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Domaransvarig DAIF
Varje förening ska ha en (eller flera) domaransvarig som utbildas via förbundets årliga Daifutbildning.
Som DAIF:are har du uppgiften att:
-

Ansvara för att föreningsdomaren/matchledaren får rätt utbildning för den nivån
de dömer på.
Följ upp föreningsdomarna under säsongen. Du kan ha hjälp av matchvärdarna/ledarna.
Din uppgift är mycket viktig för framtida domarrekrytering. De domare som dömer
ungdomsishockey är framtidens distrikts- och förbundsdomare.

Utbildning av domare och matchfunktionärer.
Distriktets utbildare ansvarar för utbildning av
- Distriktsdomare
- Lightdomare *
- Matchfunktionärer senior till U13
- DAIF
*Lightdomare är föreningens domare med inriktning att det ska döma HD på föreningens B-pojk
matcher men de ska även kunna vara LD på föreningens A-pojks matcher. De kan även döma andra
matcher i distriktet.
Föreningen ansvarar för
- Föreningsdomare (LD U15-U13)
- Föreningsdomare (U12-U10)
- Matchledare (U9-TKH)
- Matchvärd Senior-U10
Efter genomförd och godkänd utbildning erhåller domare och matchfunktionärer utbildningsbevis via
Cardskipper genom Västergötlands Ishockeyförbund.

Domare ungdom
U16
U15
U14
U13
U12
U11
U10
U9

Distriktsdomare (team)
Distriktsdomare (team)
HD distriktsdomare light – LM två föreningsdomare
HD distriktsdomare light – LM två föreningsdomare
2st föreningsdomare
2st föreningsdomare
2st föreningsdomare alt. matchledare eller kombinationen
föreningsdomare/matchledare
Matchledare
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Åldersgräns för föreningsdomare i ungdomsishockey
U9 - alltid vuxen matchledare
U10 - döms av lägst 12-åringar
U11 - döms av lägst 13-åringar
U12 - döms av lägst 14-åringar
U13 - döms av lägst 15-åringar
U14 - döms av lägst 16-åringar
U15 - döms av lägst 17-åringar
Undantag från åldersgränsen avseende föreningsdomare kan göras om föreningens domaransvarig
bedömer att domarna är erfarna och lämpliga för uppgiften.

FÖRENINGEN
-

Speakertext har tagits fram av VIF som läses upp vid alla matcher med speaker.
Håll publiken informerad om MATCHMILJÖ. Viktigt att förening, spelare och ledare känner ett
ansvar för sin publik och påpekar om någon går över gränsen.
Föreningens styrelse representeras vid utbildningsbesöket i förening.
Föreningen är, enligt Svenska ishockeyförbundets tävlingsbestämmelser 12 kap, ansvarig för
sina respektive spelares, funktionärers, ledares och supporters uppförande inom arenan
under eller i samband med match. Arrangerande förening är ansvarig för ordningen, och
funktionärs arbetsmiljö, i samband med match.

VÄSTERGÖTLANDS ISHOCKEYFÖRBUND
Informerar om MATCHMILJÖ vid alla föreningsträffar.
Informerar om MATCHMILJÖ vid domar-, ledar- och tränarutbildningar.
Informerar om MATCHMILJÖ vid funktionärsutbildningar.
Informerar om MATCHMILJÖ vid alla spelarutbildningar.
Informerar om MATCHMILJÖ vid tränar-, förenings- och domarsymposier 2022.
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Västergötlands Ishockeyförbund
Gustav Adolfs Gata 49
541 45 Skövde
info@vghockey.se

Kansli:
Tävling: Anders Strålman, 070-643 10 39
anders.vghockey@vgidrott.se
Funktionär: Oscar Niklasson, 072-185 47 03
oscar.vghockey@vgidrott.se
Utbildning: Emelie Löfgren Sjöholm, 072-396 68 91
emelie.vghockey@vgidrott.se
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