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Konsekvensbeslut vid olämplig coachning av barn 
Avser coachning av barn under 14 år 

 

Det är föreningens absoluta ansvar att den som representerar klubben som coach vid en barntävling är väl 
insatt i SKF regelverk/tävlingsbestämmelser och känner till innebörden av dessa regler. 
 
Endast teknisk coachning under Yame är tillåten vid barntävling enligt vad som anges i regeldokumentet 
”Instruktion för coachning av barn”. All annan coaching är att anses som olämplig.  
 
Åtgärder då det förkommer olämplig coachning; 
 
1. Om Referee anser att coachen eller annan person i närheten av mattan är störande vid barntävlingar, på 
något sätt, stoppar han/hon matchen och signalerar till den berörda coachen att vara tyst (finger framför 
munnen). 
Här har J2 och J3 ett ansvar, då de sitter närmast coacherna, så de kan signalera till Referee genom att rotera 
flaggan uppåt och därefter peka på coachen om de själva uppmärksammat detta. Det behövs i dessa 
situationer ingen "flaggmajoritet", det räcker att Referee själv tar beslut eller om någon/några av 
flaggdomarna signalerar och Refereen anser att det varit fråga om störande coachning. 
 
2. Vid upprepad olämplig coachning, eller om Referee anser att coachen har uppträtt på ett ovärdigt sätt vid 
ett enstaka tillfälle, stoppar Referee matchen och går sedan fram till coachen och avvisar denne från mattan, 
upp på läktaren eller annan plats bort från mattan. Därefter skall en rapport från chefsdomare om incidenten 
bifogas i domarrapporten till DK. 
 
Skulle coachen fortsätta att coacha, skrika på ett ovärdigt och störande sätt från läktaren eller den plats 
denne blivit avvisad till stoppar Referee matchen, kallar in chefsdomare, som går fram till coachen och 
upplyser denne om att om de inte omedelbart lugnar sig och uppträder på ett värdigt och schysst sätt 
kommer hela klubben att diskvalificeras från tävlingen, alla resultat nollas och inga ev. medaljer utdelas till 
medlemmar från den aktuella klubben. 
 
Om en coach avvisas från platsen gäller detta för hela tävlingen, det är inte tillåtet att lämna en matta för att 
gå till en annan tävlingsyta och fortsätta coacha. 
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