
Pantamera är stolt huvudsponsor till Svensk Innebandy och vill uppmuntra och inspirera till schysst spel både på och 
utanför planen. Häng med och gör innebandyn schysstare.

www.schysstinnebandy.nu

Matchens Fair Play-lirare i Pantameraserierna

Pantamera och Svenska Innebandy vill tillsammans med Sveriges alla innebandyföreningar 
bidra till en schysstare innebandy genom att uppmärksamma de positiva beteenden och goda 
föredömen som finns inom ungdomsinnebandyn.

Det gemensamma Fair Play-arbetet tas nu till nästa nivå, genom att matchens Fair Play-lirare 
utses i alla matcher i Pantameraserier (röd nivå, 12-16 år) från och med 15:e oktober 2021. 
Utmärkelsen matchens Fair Play-lirare delas ut av båda lagens ledare till en spelare i det egna 
laget, i samband med att lagen tackar varandra efter matchen.

På nästa sida kan du läsa mer om hur Pantamera Fair Play fungerar, och hur utmärkelsen 
registreras i Svensk Innebandys officiella app.



Tänk på att alltid följa rådande restriktioner när ni tackar för match och stäm av med ledarna i motståndarlaget så att 
utdelningen av Matchens Fair Play-lirare blir en positiv upplevelse för spelarna i båda lagen. 

www.schysstinnebandy.nu

Vad är matchens Fair Play-lirare?

Matchens Fair Play-lirare är ett pris som delas ut av 
ledarna och går till en spelare i varje lag som utmärkt sig 
på ett schysst sätt.

Varför ett Fair Play-pris?

Det finns till för att uppmuntra och uppmärksamma alla 
goda föredömen som finns inom innebandyn.

När ska matchens Fair Play-lirare delas ut?

Priset delas ut vid alla matcher i Pantameraserierna på 
röd nivå (12-16 år) från och med den 1 januari 2021

Hur delas matchens Fair Play-lirare ut?

Priset delas ut efter matchen i samband med att lagen 
tackar varandra och domaren/domarna för genomförd 
match. 

Ledarna i respektive lag berättar vem i det egna laget 
som bäst levt upp till kriterierna och därför blir matchens 
Fair Play-lirare.

Efter avslutad match registrerar ledaren vem i laget som 
har fått priset i Svensk Innebandys officiella app. Där får 
ni också hjälp med att hålla reda på vilka som fått priset 
tidigare. 

Spelaren som fått priset uppmärksammas i appen och 
fler uppmuntras till att bli goda föredömen.

Här nedan ser ni exempel på hur ni kan ställa upp lagen 
efter matchen.

Vad är kriterierna för matchens Fair Play-lirare?

Varje lag har sina förutsättningar och ofta finns uppsatta 
riktlinjer för vad som gäller i just det laget för att skapa 
en schysst stämning. Här följer några konkreta exempel 
som bidrar till en schysst innebandy.

• Heja schysst från bänken

• Hjälpa en skadad med- eller motspelare

• Lyfta bollen över sargen om någon gjort sig illa

• Gå fram och kolla hur spelaren mår

• Visa respekt

• Be om ursäkt om man råkar göra någon illa

• Tacka motspelare och domare efter match

• Lyssna på sin tränare

• Inte försöka påverka domarnas beslut

• Acceptera alla beslut direkt

• Peppa medspelare

• Aldrig gnälla eller klaga

• Vara en bra vinnare/förlorare

• Använda ett vårdat språk och kroppsspråk

Pantamera har tillsammans med stiftelsen Friends tagit 
fram tips och inspiration på enkla steg ni kan ta för att 
göra ert lag eller er förening schysstare.

Läs mer och inspireras på www.schysstinnebandy.nu



Så går Fair Play-registreringen till

1. Efter avslutad match visas en knapp i matchfeeden för att registrera matchens Fair Play-lirare. Knappen visas endast för
lagens admins och när en Fair Play-lirare registrerats visas inte längre knappen.

2. När lagets admin tryckt på knappen visas lagets spelare för val av Fair Play-lirare. I listan framgår hur många Fair Play-
pris respektive spelare fått tidigare.

3. Val av spelare bekräftas genom att trycka ”publicera”

Så uppmärksammas matchens Fair Play-lirare

1. Spelaren som utsetts till matchens Fair Play-lirare får ett meddelande från appen angående detta. I de fall spelaren inte
har ett eget konto i appen går meddelandet till spelarens målsmän. Vid öppnande av meddelandet tas användaren till en
gratulations-vy med möjlighet att dela utmärkelsen på sociala medier.

2. De valda spelarna ur respektive lag visas i matchfeeden.

3. Samtliga Fair Play-lirare inom ett regionalt förbund visas under fliken ”Fair Play” på förbundssidan.

4. Fair Play-lirare visas i hemfeeden för de följare av lag som spelaren tillhör.

www.schysstinnebandy.nu


