
Information om Grönt Kort



VAD ÄR GRÖNT KORT?
Grönt Kort är matchens fair play-pris som delas ut av ledarna till en 
spelare i varje lag som utmärkt sig på ett schysst sätt. 

VARFÖR ETT GRÖNT KORT?
Fair Play är viktigt för oss i IF Hallby Handboll och Hallbybollen. 
Syftet med Grönt Kort är att lyfta fram goda föredömen inom 
ungdomshandbollen. 

HUR DELAS GRÖNT KORT UT?
Korten delas ut efter matchen i samband med att lagen tackar 
varandra och domaren för genomförd match. Ledare i respektive lag 
delar ut var sitt kort till en spelare i motståndarlaget som levt upp till 
kriterierna för Grönt Kort för Fair Play. Mottagare av Grönt Kort 
ska också rapporteras till sekretariatet som antecknar namnet på 
matchprotokollet. 

VINNER MAN NÅGOT?
De spelare som har fått Grönt Kort deltar sedan i utlottningen  
av ett presentkort på sportartiklar till ett värde av 2 000 kronor 
samt 20 stycken biobiljetter. Vinnarna presenteras på  
hallbybollen.se efter avslutad turnering.



KRITERIER FÖR GRÖNT KORT

Schysst 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 andra
• 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
Som ledare kan det ibland vara svårt att hinna se vilken spelare i  
motståndarlaget som lever upp till kriterierna. Ett tips kan därför vara 
att ge en förälder på plats i uppgift att utse en schysst spelare.

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



GRÖNT KORT FÖR FAIR PLAY 
Ett samarbete mellan IF Hallby Handboll, Hallbybollen 
och Länsförsäkringar Jönköping - ett lokalt och kundägt 
bank- och försäkringsbolag som skapar trygghet och 
möjligheter i länet. 

Genom Grönt Kort vill Länsförsäkringar Jönköping  
bidra till ett roligare och schysstare spel.


