
9. Hur jag fyller i matchkortet? 
 
Under matchen sker antagligen olika händelser, som exempelvis mål och utvisningar. 
Det ni skall göra är att skriva upp dessa händelser i matchkortet.  
 
Vid mål: 

• Fyll i vilket mål i ordningen målet görs. Exempelvis om hemmalaget gör 
matchens första mål skriver ni ”1-0” och så vidare. 

• Fyll i vilken tid som målet görs. 
• Fyll i vilket nummer spelaren har som gör målet. 

 
Vid utvisningar: 

• Fyll i vad det är för typ av utvisning. Ex vid 2 minuters utvisning så skriver ni ”2 
min” 

• Fyll i vilken tid som utvisningen sker. 
• Fyll i vilket nummer spelaren har som är skyldig till utvisningen. 

 
Vid matchens slut: 

• Fyll i slutresultatet. 
• Fyll i lagets fullständiga namn för det laget som vunnit. Slutar matchen 

oavgjort, skriv då oavgjort.  
• Be domarna och respektive lags lagledare att skriva under matchkortet. 

 
Därefter gör ni följande: 
 

• Resultatet skall ringas in direkt till Spelprogramsgruppen på telefonnr:  
o 0760-86 56 13 
o 0760-86 56 10 eller 
o 0736-37 91 12 

 
• Vid resultat inringning säg: 

o Vilken hall ni ringer från 
o Matchnumret på matchen 
o Namnen på hemmalaget respektive bortalaget. 
o Resultatet 
o Vinnaren i matchen. 

Exempel: En match som spelas i Volviahallen mellan Pixbo Wallenstam och 
Färjestaden slutar 1-2. Matchen har matchnumret 302456. Då ringer ni 
Spelprogramsgruppen och säger: 
” Hej mitt namn är  …….  Och jag ringer från Volviahallen. Jag har ett resultat i 
matchen 302456 mellan Pixbo Wallenstam och Färjestaden. Det blev 1-2, bortalaget 
Färjestaden segrare.”  
 

• Spara matchkort och laguppställningar i det kuvert som ni fick dem i vid 
dagens början. När sista matchen är spelad, skall matchkorten och 
laguppställningarna lämnas in till Spelprogramsgruppen som sitter i Valhalla. 



DETTA MÅSTE GÖRAS VARJE DAG. Den personen som är hallansvarig kan 
samla in några matchkort under dagen, men det är ni som ansvar att 
matchkorten kommer in vid dagens slut.  

 
• Bollar finns i sekretariatet men dessa ska INTE användas för uppvärmning. 

 
• Matchtiden i gruppspelet är 2x15 min och i slutspelet 2x20 min. (Gäller både 

A-och B- slutspel) Rullande speltid gäller i samtliga matcher. I slutspelet 
spelas den sista minuten med effektiv speltid. 

 
Vid en måldifferens på 10 mål eller fler så stoppas INTE klockan vid mål och 
utvisning. 

 
Live-rapportering 

• Sekretariatet ansvarar också för live-rapportering av matchen. Ni rapporterar 
start, slut, periodpaus och mål. En instruktion för hur rapporteringen fungerar 
finns längre bak i denna pärm. 

 


