Till representantskapet Stockholms fotbollsförbund 2014

Motion: Angående avskaffande av upp- och nedflyttning från
säsongen 2015 S:t Erikscupen gällande flickor 14 och äldre
Bakgrund
Främja fotbollsutvecklingen och att ge flickligan ett seriesystem som uppmuntrar
spelarna att stanna längre i sina hemmaklubbar och att fortsätta att spela fotboll
längre upp i åldrarna.
Mål
•
•
•
•
•

Skapa en modell som främjar långsiktighet och fotbollsutveckling.
Modellen ska minska antalet flickor som slutar med fotboll vid denna ålder.
Matchning på rätt nivå med jämna matcher utan resultatfixering som ger ett
större utrymme till spel- och individutveckling.
Flickor F14 och äldre inte behöver anmäla sig till flera serier för att få önskat
antal med matcher.
Avskaffa fokuset på att klättra i seriesystemet som oftast får en motsatt
effekt av själva fotbollsutvecklingen

Praktiskt genomförande
Bedömningen är att det inte kommer att bli så stora rockader på
serieförändringarna inför 2015. Det innebär att det bör vara hanterbart för
förbundet med denna förändring. Samtidigt kommer administrationen att minska
för STFF i och med att ”matchflyttar” minimeras. Förändringen kommer även att
bli till grund och möjlighet för utvärdering innan en eventuell förändring
genomförs på pojksidan
Förslag på seriesammansättning där föreningarna får välja nivå
Div 1 – en divison med 14-16 lag beroende på efterfrågan. Eftersom de flesta lagen
på denna nivå önskar fler antal matcher och är redan anmälda till mer än 1 serie.
Upplägget täcker matcher för 2 serier.
Div 2 – en division med 12-16 lag beroende på efterfrågan. Säkerställer att serien
blir jämn i och med att blanda lag från hela Stockholm
Div 3 – övriga föreningar
Önskemål till representationsskapet
Bifall motionen, motionen uppmuntrar långsiktighet och spelar utveckling som
bibehåller glädjen och passionen som gör att flickorna fortsätter att spela fotboll
högre upp i åldern
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