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Bakgrund
Utvecklingen på juniorsidan i Smålandsfotbollen är inte vad man kan önska.
2008 hade vi i Småland 37 juniorlag anmälda till seriespel.
2014 anmäldes 5 lag varav 2 spelade i närliggande distrikt och 3 lag spelade i
Utvecklingspyramiden.
Detta tror vi inte är bra för vår fotboll och våra yngre utövare.
Det är i junioråldern vi tappar många spelare när de flyttas direkt från ett pojklag upp i
seniorlag. En del är mogna uppgiften och klarar det men ett stort antal spelare skulle
må bra av att föreningarna erbjöd ett alternativ där de får spela med jämngamla i sina
väl inrotade kompisgrupper någon/några säsonger till.
Vi tror att vi skulle få med oss fler spelare in i seniorlagen då.
Alla spelare kan/vill inte bli stjärnspelare utan spelar bara för att det är så fantastiskt
kul att leka med bollen tillsammans med sina kompisar.
Denna möjlighet har försvunnit för många i och med att antalet juniorlag har minskat.
Vi tror många spelare i den äldre generationen minns tillbaka på sin juniortid som en
period i fotbollskarriären som var fantastiskt rolig. Detta gav säkert många spelare en
anledning till att fortsätta spela fotboll som seniorer på hög eller låg nivå.
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Hemsida:

2017
… fortsätter Smålands FF med junioråldern 18 år i distriktets seriespel.
Detta kommer även gälla JDM P18 Intersport Cup.
Anledningen är att anmälningsintresset inte kan bli sämre än det var och fakta är
att det var när SvFF ändrade (och SmFF hängde på) junioråldern i Svensk fotboll
till 19 år som antalet anmälda lag började minska drastiskt.
Samtidigt fortsätter vi möjligheten till tre (3) överåriga, ett år för gamla spelare, i
varje match.
Tävlingskommittén hoppas att detta kan vara en anledning till att föreningar åter
kan anmäla ett Juniorlag till seriespel i Smålandsfotbollen.
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