Motion till representantskapsmöte 2018

DalaJärna IK Fotboll (DJIK) önskar att Dalarnas Fotbollsförbund inför tydliga riktlinjer för
vad som gäller användandet av A‐lagsspelare i U‐lag för damer div 4. Dessa riktlinjer bör
vara desamma som gäller i serier för herrar oavsett division.
Motionens innehåll: DJIK Fotboll önskar mötet tar ställning till den moraliska och sportsliga
inställningen till att U‐lag regelmässigt använder A‐lagsspelare i sina matcher.
Vad DJIK förstått finns inga direktiv till hur man tillåts använda sina A‐lagsspelare i U‐lag. Att det inte
finns direktiv för damer i div 4 är i sig en anmärkningsvärd brist men kommer då att snarare
betraktas som en genusfråga.
Under säsongen 2017 ser vi med förvåning hur Avesta AIK U kontinuerligt använt sig av mer än
antalet bänkspelare från föregående div 2‐lagsmatch, där deras A‐lag finns. I sju av U‐lagets matcher i
div 4 har man använt sig av 8 st eller fler spelare från föregående div. 2‐match. Kanske har klubben
för avsikt att spela upp sitt U‐lag till div 3?!
När man som förening anmäler lag i flera divisioner bör man ha säkerställt att man verkligen har
underlag för att genomföra säsongen utan att konstant behöva använda samma spelare i båda
divisionerna. Om det visar sig att man under säsongen lider brist på spelare anser vi att den första
åtgärden bör vara att låta unga och/eller mindre rutinerade spelare ska ges tillfälle till extra
matchträning. En huvudregel bör även vara att man i första hand väljer spelare från en lägre division,
här har Avesta AIK förmånen att mönstra flicklag i både division I och II flickor.
DJIK har under seriens gång rapporterat vad vi anser är felaktigheter och flertalet domare har också
reagerat över Avesta AIKs inställning eller snarare bristande moraliska inställning.
DJIK är i en position att vi inte har möjlighet att avancera i seriesystemet men väljer ändå att lyfta
denna fråga. Orsaken till motionen är bl.a. den match Avesta AIK U spelade mot Söderbärke GOIF
10/9 och där man har 9 st a‐lagsspelare. Deras främsta målskyttar i den matchen var alla startspelare
i föregående match med Div II laget (totalt gör dessa spelare 18 av de 27 målen). Laget Söderbärke
GOIF har i år inte varit något motståndarlag där man behöver "toppa" för att klara av att möta, så
frågan är varför behövde Avesta ha med sig 9st A‐lagsspelare?
Söderbärke å sin sida är ett lag där den absoluta majoriteten i laget är nyanlända flickor från Somalia
och har genomfört sin säsong med bravur utifrån sin förmåga.

DJIK önskar att Dalarnas Fotbollsförbund inför tydliga riktlinjer för vad som gäller
användandet av A‐lagsspelare i U‐lag för damer div IV. Dessa riktlinjer bör vara desamma
som gäller i serier för herrar oavsett division.

