Reglera spel i fel åldersklass
Syfte
Det finns flera syften med detta förslag:
- Minska på den stress och resultathets som finns inom ungdomsfotbollen i
stockholmsområdet idag.
- Öka kvaliteten och statusen i de äldre årskullarna i S:t Eriks-cupen
- Öka glädjen i fotbollen. Att förlora mot två år yngre spelare är tufft mentalt och bidrar inte
till glädje.
- Minska skaderisk för de yngre spelarna som spelar mot äldre.
Bakgrund
Idag är det ett vanligt utbrett fenomen att anmäla sitt lag till en äldre åldersklass. Det finns många
olika anledningar till att klubbar och lag väljer att göra detta. En orsak kan vara att få möta bättre
motstånd. I vissa fall blir matcherna jämnare, men det beror mer på att fysiken skiljer än att själva
fotbollskunskapen är jämnare. I andra fall vill man prova på 7, 9 eller 11 manna fotboll ett år i förväg
som ”förberedelse” inför den första riktiga säsongen i den spelformen. Här menar vi att det finns en
tanke på vilka åldrar som passar för de olika spelformerna och den tanken bör respekteras. Det finns
ingen mening med att stressa upp hela lag en årskull högre upp som förberedelse. 7 manna fotbollen
i sig är en förberedelse inför 9 manna fotbollen, 9 manna är det inför 11 manna och så vidare. En
annan vanligt orsak att anmäla ett år högre upp är ”för att det går”. Många lag anmäler sig ett år
högre upp utan särskild anledning. Laget har ofta utmaningar i sin egen ålderskull men väljer ändå att
spela ett år högre upp också. Kanske för att erbjuda sina spelare fler matcher, kanske för att kunna
”plocka ihop” ett lag till dessa matcher eller av andra anledningar. I dessa fall menar vi att det går
utmärkt att anmäla ett extra lag till rätt årskull.
Vissa klubbar och lag har svårt att få ihop ett lag med spelare från en och samma årskull. Det är då
vanligt förekommande att två årskullar slås ihop för att kunna få ihop tillräckligt med spelare för att
kunna anmäla lag till seriespel. Det är INTE detta förslags mening att försvåra för dessa lag och sätta
käppar i hjulet för denna typ av verksamhet. Kansliet kommer vara mer flexibla med att ge dispenser
till dessa lag. Det kan då vara dispenser åt båda håll, dvs både att ge dispens för underåriga att delta i
en årskull högre upp, men också med att ge dispenser för överåriga att spela i lägre årskullar. Detta
kommer avgöras från fall till fall.
Vissa enskilda spelare är mogna för att spela mot äldre motstånd. Det kan utvecklande och till och
med nödvändigt för vissa spelare att få möta äldre och bättre motstånd. Detta förslag tar inte bort
den möjligheten för enskilda spelare. Vi tror dock att det är vanligt i dag att man lyfter hela lag för
några spelares skull och i och med det spelar många spelare en årskull upp utan att vara mogen för
det. Kring dessa enskilda spelare krävs ett samarbete inom klubben för att erbjuda bästa möjliga
tränings och matchmöjligheter utifrån spelarens sociala, fysiska och psykiska förutsättningar.
Vi tror att detta förslag även skulle innebära en statushöjning för våra äldsta pojk och flickklasser i S:t
Eriks-cupen. Idag är det vanligt att våra serier från 16 år och uppåt bemannas av yngre spelare. Det är
inte ovanligt att man som 15 åring spelar i en 17 års serie eller som 16 åring i en 19 årsserie. Givetvis

urholkar det kvaliteten i våra äldsta serier. Det är styrelsens mening att serierna på lång sikt skulle bli
bättre om man deltar i rätt årskull. Förhoppningsvis skulle det innebära att vi i en framtid kan få till
en riktigt bra serie för 18 åringar på flicksidan och för 19 åringar på pojksidan. På så sätt minskar vi
stressen på våra unga talanger att man ska upp i a-lag i alltför ung ålder. Observera återigen att det
finns enstaka individer som är mogna för a-lagsspel i en ung ålder och detta förslag sätter inga hinder
för enskilda spelare.
Idag finns duktiga lag som anmäls två år högre upp i årskullarna. Det händer många gånger per
säsong att dessa duktiga lag vinner matcher, ibland med stora siffror. Att ta en förlust med stora
siffror mot ett motstånd som är två år yngre är väldigt mentalt tufft. Glädjen med fotboll för dessa
spelare och ledare byts allt som oftast ut mot en stor frustration. Dessa matcher skadar fotbollen.
Förslag
Styrelsen föreslår att halva laguppställningen måste bestå av spelare från rätt årskull.
Om man är 8 spelare till en 5-manna match måste minst 4 vara från rätt årskull.
Om man är 15 spelare till en 11-manna match måste man vara minst 8 från rätt årskull.
Och så vidare...
Styrelsen föreslår inför tävlingssäsongen 2016:
Att:
- Denna åldersreglering införs i hela S:t Eriks-cupen både för pojkar och flickor
- Laguppställningar införs från och med 12 års ålder

