Gestriklands FF

Inbjudan till möte angående fastställande av
Damer Div. 3
Var & när?
Torsdag 19/1 på Teknikparken Blå Rummet Kl. 18.00- 20.00.
OBS! Under torsdagen kommer Damer Div. 3 ”spikas”…
F-19
Vi kommer, tillsammans med Hälsinglands FF, istället för 2016 års Damjun-serie,
under 2017 att spela en F-19 serie (f. 1998) där det tillåts 3 överåriga. Sista
datum för anmälan till denna serie är måndag 30 januari 2017 och anmälan görs
till Jonas Liw.
Denna serie kan kanske vara ett alternativ istället för Damer Div. 3 eller Damer
Div. 4 för er?

VIKTIGT:
Eftersom inte Repskapet fastställde dessa serier i november är det viktigt att
ni/ er förening verkligen deltar på detta möte.
Anmälan om deltagande senast måndag 16/1 till jonas.liw@fotboll.gastidr.se med
namn och förening.
Bifogar två förslag som inkommit angående Damer Div. 3 för er kännedom inför
mötet- Det finns säkert flera förslag…
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jonas.liw@fotboll.gastidr.se

072-252 56 95
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Förslag 1:
Div 3: 8st lag
Norrhamn (div 2)
Skutskärs IF FK IK
Huge 2 Brynäs IF FK
Årsunda IF
IK Sätra
Gefle IF FF 2
Hille IF 2 (div 4)
Div 4: 6st lag
Hofors AIF(div 3)
Hagaström SK
Valbo FF 2
Hedesunda IF
Åbyggeby/Ockelbo
Sandvikens IF 2
Vårt förslag innefattar att man har kvar serierna som man avslutade i höstas. Norrhamn åkte
ur div 2 och Hille 2 vann div 4 och tillkommer därför till div 3. Hofors AIF åkte ur div 3 och
Sandvikens IF 2 är ett nytt lag som tillkommer till div 4.
Detta skulle då innebära att Div 3 spelar dubbelmöten med 7 matcher på våren och 7 matcher
på hösten.
Vårens första omgång 16/5 och sista omgång 27/6 Höstens första omgång 1/8 och sista
omgång 17/9 (vid mörker går över till söndagar) Div 4 spelar trippelmöten med 8 matcher på
våren och 7 matcher på hösten.
De startar en vecka tidigare än Div 3.
Våra punkter som är till fördel med detta förslag:
• För att utvecklas som damfotbollsspelare är mycket matcher till en fördel och något vi i
Skutskärs IF FK vill sträva åt, men vi märkte att förra säsongens upplägg med match både
tisdag och torsdag samma vecka var till stor nackdel för damlagen. Spelare blev lätt skadade
på tisdag och kunde inte delta på torsdagens match men var några dagar senare helt återställd,
detta speglar sig i att lag som Hedesunda och Åbyggeby/Ockelbo flyttade sina matcher, men
det var säkert fler lag som var tvungna att göra så. Vi vill för vår och även andras föreningars
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utveckling gå tillbaka att fokusera på att det i damserier ska spelas 1 match i veckan så
träningar emellan kan ske. Vi tror det blir lättare för lag att få ihop spelarna till matcherna och
det ger färre inställda matcher.
• Genom att ha kvar div 4 skapas också jämnare och starkare serier där det blir jämnare och
tuffare matcher för samtliga lag som gynnar utvecklingen.

• Förra säsongens ojämnhet på domarna kan enkelt jämnas till med två serier. Det gör både
matcher och sluttabell blir mer rättvis samt att vi ser ett lättare sätt för domarna som dömer
damer kan utvecklas. Vi ser i år att det kommer blir fler viktigare topp matcher mellan
föreningar som satsar och ska försöka gå upp och med det ökar pressen på domarna under
matcherna. Det är inte utvecklande för någon att placera en domare som ej är redo i en sådan
match vilket kan ske om alla lag spelar en serie.
• Vi ser en tydlig utveckling av damverksamheten i distriktet som vi har ambition att hänga
med på. Det glädjer oss att det tillkommer damlag för det stärker konkurrensen och
utvecklingen. Vår ambition är att inom 1-2 år starta ett andra lag och ser då med fördel för alla
lag att det finns en jämn div 4 som vi kan ansluta till.
• Vi ser också en tendens att div 3 blir starkare och starkare för varje år som går och i år ser
den som starkast ut. Norrhamn kommer ned med div 2 erfarenhet, Skutskärs har slutat 2 i
serien 3år i rad, Gefle IF FF 2 satsar och ska gå upp och Brynäs IF är ett topplag med div 2
erfarenhet. Att spela alla damlag i samma serie ser vi som en risk där man kan få för många
ojämna matcher vilket kan i längden resultera i att spelare slutar och lag drar sig ut serierna.
Detta kommer man ifrån med 2 serier.
• Att det är färre lag i serierna gör att man kan flytta fram starten på våren och ge de lag som
ej har tillgång till konstgräs en ärligare chans samt att samtliga lag hinner fylla på med sina
trupper eftersom det är mer vanligt bland damlag att spelare håller på med fler sporter eller att
spelare ansluter sent till truppen.
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Förslag 2:
Inför mötet den 19/1 så tycker jag att vi ska ta fram förslag på hur vi ska spela 2017 som ger
förutsättningar inför 2018. Vi kan inte spela 2017 baserat på 2016 eftersom inga
förutsättningar gavs annat än avancemang till div 2. På varken rep.skap eller
spelordningsmöte inför 2016 kom det fram något som förberedde lagen för 2017.
Förslaget jag har är att vi spelar en enkelserie som 2016 men att vi går in med omgångar på
hösten, en match i veckan så långt det går. Många lag har svårt att få ihop det och många lag
har spelare som spelar i flera lag.
Som det ser ut nu så är vi 14 lag, med Åbyggeby/Ockelbo inräknat som flaggat för ev.
nedläggning, kommer det flera lag/nystartade så ska dom kanske styras mot Damjun.
Beroende på antal lag
10 omgångar på våren, tisdagar 25/4-27/6
11 omgångar på våren, tisdagar 25/4-4/7
2 omgångar på hösten, tisdagar 1/8-8/8
Div 3 höst
8 lag spelar om avancemag, ett nedflyttningsstreck, enkelmöten, tisdagar 15/8-26/9
Div 4 höst
Resterande lag spelar enkel eller dubbelmöten beroende på antal lag, torsdagar 17/8Inför 2018 så spelar 7 lag i div 3 med trippelmöten = 18 matcher, 10 vår och 8 höst, en upp
och nedgång, bästa placerade lag 2017 har favör av hemma plan.
I Div 4 spelas omgångar efter antal lag, en uppgång
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Det kan säkert finnas fler förslag, dessutom vet vi inte säkert vilka lag som
kommer till spel.
Förutsättningar:
Följande lag har anmält intresse till seriespel:
Norrham
Skutskärs IF/FK
IK Huge 2
Brynäs IF/FK
Årsunda IF
IK Sätra
Gefle IF/FF 2
Hofors AIF
Hagaströms SK
Hille IF 2
Valbo FF 2
Hedesunda IF
Åbyggeby FK/ Ockelbo
Sandvikens IF 2
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