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Utredning Herrfotboll i Halland
HFF:s Tävlingsutskott har utvärderat huruvida vi i Halland ska fortsätta
med reservlagsserier som idag eller gå över till en rak seriepyramid där
2:a lag tillåts i seriesystemet. Under resan har även ett tredje alternativ
framkommit där vi fortsätter med reservlagsserier men tillåter 2:a lag i
seriesystemet.

Alternativ 1
Vi fortsätter som idag med seriesystemet
Alternativ 2
Vi går över till en rak seriepyramid
Alternativ 3
Vi tillåter 2:a lag i seriesystemet men behåller reservlagsserierna.

Alternativ 1
Att fortsätta som idag med ett 1:a lag i seriesystemet och B- samt C-lag
i reservlagsserier.

HALLANDS
FOTBOLLFÖRBUND
Box 93
SE-301 03 Halmstad
SWEDEN
Besöksadress:
Högskolan, Q-huset
Spetsvinkelgatan 23
302 50 HALMSTAD
Org.nr:
849200-0917
Bankgiro
683-3693
Ordförande:
Johan Johqvist
jj@hallandsidrotten.se
035-17 74 22
Kanslipersonal:
Distriktschef
Peter Upphoff
pu@hallandsidrotten.se
035-17 74 23

Det fungerar ganska bra, problemen som beskrivs är att det är
varierande kvalitet på lagen framför allt i Klass1. Kvaliteten varierar
även om lagen spelar hemma eller borta, hemmamatcher och
bortamatcher i närområdet har ofta en bättre laguppställning än
bortamatcher med längre resor. Det har även framförts synpunkter på
att det kan bli långa resvägar till bortamatcher i Klass 1, detta har bland
annat angetts som skäl för att lag inte velat gå upp från Klass 2 till Klass
1 inför 2012.
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Alternativ 2
Att införa en rak seriepyramid som tillåter 1:a, 2:a och 3:e lag i samma
seriesystem.
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Detta skulle innebära att de lag som idag spelar i div 6 inte kommer att
tillåtas ha mer än ett lag. Upplägget att bara tre spelare av de som stått
med på laguppställningarna i FOGIS de två senaste matcherna i 1:a
laget får spela i 2:a laget innebär att spelartrupperna måsta vara större
än de behöver idag, då det är tillåtet att ställa upp med samma lag som
A-lag och B-lag, detta innebär att flera lag inte kommer att klara av att
driva ett andralag. Detta tillsammans kommer att innebära att vi får färre
lag och därmed sämre förutsättningar för den Halländska fotbollen.
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Alternativ 3
Att tillåta 2:a lag i det ordinarie seriesystemet samtidigt som vi behåller
reservlagsserierna.
De som förespråkar att tillåta 2:a lag gör detta med motiveringen att de
behöver bättre förutsättningar när de ska matcha sina ungdomar som är
på väg in i vuxenfotbollen. Ett annat skäl är att ungdomarna inte vill
spela B-lag, de vill spela A-lags fotboll i den ”riktiga” serien.
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Är skillnaden så stor mellan Klass 1 och Div 4 Elit att det motiverar en
förändring och vilka vinner på denna förändring? Generellt håller Klass
1 en hög nivå, med vissa undantag, och klarar gott och väl att jämföras
med Div 4 kanske till och med Div 4 Elit.

Org.nr:
849200-0917

De lag som spelar Allsvenskan och Superettan har sina egna
reservlagsserier och får antagligen bättre förutsättningar där. Lag i Div
1, 2 och eventuellt div 3 skulle kunna få lite bättre förutsättningar. Lag i
Div 4 Elit och neråt skulle inte vinna på denna förändring.
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Nackdelar med att tillåta 2.a lag i seriesystemet är att ett 2:a lag
matchas olika beroende på hur viktig matchen är, hur långt bort den
spelas samt hur hård belastningen är för 1:a laget. Vi riskerar att få
liknande problem som med Farmar/samarbetslag. Det lag som spelar i
den högre divisionen kan styra utgången av serien och därmed vilket
lag som flyttas upp genom att välja sin lagstyrka olika i olika matcher.
Vi har under arbetet genomfört en enkät bland föreningarna i halland av
de 90 föreningar som bedriver Herrfotboll har 61,1 % (55 st) svarat.
De 90 föreningar som bedriver herrfotboll önskar följande:





Reservlagsserier (som idag)
Rak seriepyramid
Kombination
Ej svarat

46,6 % (42 st)
7,8 % (7 st)
6,7 % (6 st)
38,9 % (35 st)

Alternativ 1 är det som de flesta föreningar föredrar samtidigt som det
ger störst fördelar för huvuddelen av föreningarna som bedriver
Herrfotboll.
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Inför HFF representantskap den 4 december 2012 lämnar HFF
följande förslag gällande reservlag, herrar.
Förslag inför 2013
Att dela Reservlagsserien Klass 1 i en nord och en syd grupp med sex
lag i varje grupp samt att dessa har trippelmöte. De tre bäst placerade
lagen i Norra gruppen möter det tre bäst placerade i Södra gruppen (tre
matcher) där en tabell görs som även innehåller det tredje (sista) mötet
mellan dessa lagen från grundspelet. Ett liknande möte sker med de tre
sämst placerade lagen för att avgöra vilka lag som flyttas ner till
Klass 2.

Att inte tillåta 2:a lag i det ordinarie seriesystemet för Herrar.
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