


VAD ÄR MATCHENS SCHYSTA LIRARE?
MATCHENS SCHYSTA LIRARE är matchens Fair Play-pris som delas ut av 
domarna till en spelare i varje lag som utmärkt sig på ett schyst sätt.  

VARFÖR MATCHENS SCHYSTA LIRARE?
Fair Play är viktigt för oss i Skadevi Cup. MATCHENS SCHYSTA LIRARE är 
en del av #viställerupp, som är ett sätt för oss att kommunicera de positiva 
värden som handbollen står för. En handbollsspelare ställer upp för sina 
medmänniskor både på och utanför planen.  

HUR DELAS MATCHENS SCHYSTA LIRARE UT?
Korten delas ut efter matchen i samband med att lagen tackar varandra och 
domaren för genomförd match. Domaren delar ut ett MATCHENS SCHYSTA 
LIRARE-kort till en spelare i varje lag som levt upp till kriterierna. Mottagare 
av MATCHENS SCHYSTA LIRARE ska rapporteras på matchkortet hos sekre-
tariatet. 

VINNER MAN NÅGOT?
De spelare som har fått MATCHENS SCHYSTA LIRARE deltar i utlottningen av 
en iPad och 20 stycken biobiljetter.

KRITERIER FÖR MATCHENS SCHYSTA LIRARE

SCHYST MOT SKADAD MED- ELLER MOTSPELARE

• Gå fram och kolla hur spelaren mår om du varit inblandad eller har 
orsakat skadan

• Ta i hand om du varit inblandad/orsakat skadan

ALLTID VISA RESPEKT FÖR ALLA

• Be om ursäkt om du råkat bete dig illa
• Tacka motspelare och domare efter match
• Lyssna på din tränare
• Bidra till att nolltolerans följs

HJÄLPA DOMAREN

• Försök inte att påverka domarens beslut
• Acceptera alla beslut direkt

HA EN POSITIV ATTITYD

• Peppa dina medspelare
• Klaga eller gnäll aldrig
• Var en bra vinnare/förlorare
• Använd alltid ett vårdat språk och kroppspråk

TIPS

Om ingen spelare har utmärkt sig på ett schyst sätt kan kortet delas ut 
till en spelare som ofta lever upp till kriterierna. Vid dessa tillfällen går det 
utmärkt att ta hjälp av motståndarlagets ledare för att utse en spelare.



MATCHENS SCHYSTA LIRARE 

Ett samarbete mellan Skadevi Cup och Länsförsäkringar  
Skaraborg - ett lokalt och kundägt bank- och försäkringsbolag  

som enbart jobbar för skaraborgarnas bästa. 


