Motion till Skånes Fotbollförbunds Representantskap 2020.

Lunds BK rekommenderar årsmötet att tillmötesgå motionen, avseende införande av:
Representationsserie: Serie där förenings representationslag och andralag deltar.
Bakgrund
Flera fotbollsklubbar har en bred verksamhet. Verksamheten och dess anpassning genom
olika serier är tillfredställande främst för barn och ungdomar till och med 16 år. Efter denna
ålder infinner sig en svårighet för ungdomarna att kvarstanna i sin förening som man i flera
fall varit medlem i sedan unga år. Ett problem för idrotten1 generellt och fotbollen i synnerhet
är att ungdomar i åldern efter 15 år < 16 år slutar med att spela fotboll. Huvudsakliga skäl
som beskrivs då vi tillfrågar dessa ungdomar som slutar anges:




Studier tar mycket tid
Träningen tar mycket tid
Platsar inte i ”första” laget

För att möta förväntningar och bibehålla ungdomarna i fotbollen genom att erbjuda anpassad
verksamhet i den förening de är medlemmar bör Skånes fotbollsförbund och årsmötet bifalla
motionen att ge klubbarna inom distriktet möjligheten att låta klubbarna anmäla två
representationslag i seriespel. Modellen som rekommenderas att tillämpas är den av Blekinge
Fotbollsförbund utarbetade regelverk2.
Motionens innebörd
Föreningar inom distriktet som har ett representationslag i Allsvenskan, superettan, div 1 och i
en del fall division 2 etc har en hög nivå på sina spelare. Nivån innebär dels att en ungdom
skall vara väl utvecklad, ha mycket god förmåga, möjlighet att träna flera dagar per vecka etc.
De ungdomar som inte har ovannämnda nivåer och möjligheter skall inte behöva byta klubb
för att få spela fotboll. Att erbjuda dessa ungdomar spel i lägre serier, (seniorserier), där
kravet på tid, närvaro och förmåga är något lägre, bedömer vi skulle bidraga till att flera
stannar kvar inom fotbollen och den förening de tillhör. Dessa individer kommer högst troligt
att bli ett bra tillskott till fotbollen och föreningen då mognad, skolgång etc hunnit ikapp.
(I dags läget erbjuder Skånes FF, HJ-serier, enligt våra erfarenheter har det visat sig att dessa
serier inte är lika intressanta för spelarna som en ”riktig” seniorserie är. En 16,17,18-åring och
äldre ser mer fram emot att spela i en av publik och lokalmedia ”uppmärksammad” division
6,5,4 än en Herrjunior serie.)
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Utvecklingsmöjligheterna för en ung spelare att få spela seniorfotboll i lägre serier bedömer vi
kan ge sent utvecklade individer en mycket god möjlighet att spela semi- och elitfotboll
senare i livet i motsatts till att dom slutar pga skäl som angetts ovan.
Dessutom spelar fler spelare seniorfotboll längre tid, vilket ger en positiv effekt för fler
föreningar.
Idag tillämpas det en genväg genom att en del klubbar på pappret har dubbla
organisationsnummer och därmed kan anmäla två seniorlag, detta är en lösning som är
osmidig då det krävs dubbla styrelser som redan arbetsmässigt är hårt belastande. Utfallet
med att en föreningen kan ha två seniorlag (reprlag) finns och tillämpas redan inom Skåne.
Inför möjligheten för föreningar inom Skånes FF att anmäla två A-lag i seriespel
(Representationslag: Förenings A-lag för seniorer, herrar respektive damer. Representationsserie: Serie där
förenings representationslag och, om SDF så beslutat, andralag deltar)

Årsmötet ger i uppdrag till Skånes fotbollsförbund att ta fram riktlinjer för hur verksamheten
skall tillämpas
Motionen, dess syfte och innehåll skall vara tillämpbar från och med 2021.

På uppdrag av Lunds BK styrelse 2020-10-21

Håkan Kerrén/Ordförande
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