Förslag
Egna reservlagsserier för B och C-lag i Damseniorserierna
StFF:s styrelse föreslår att
• vi från och med säsongen 2018 inför reservlagsserier i damseniorserierna. I och med detta
stoppas reservlag i representationsserierna.
• Reservlagsserierna delas in i två nivåer. En högre nivå där B-lag som har A-lag i
Damallsvenskan ner till Div 2 erbjuds plats. En lägre nivå där C-lag samt B-lag som har A-lag i
Div 3 – Div 5 erbjuds plats. Lag som erbjuds plats i den högre nivån kan välja den lägre men
inte vice versa.
• Ambitionen i reservlagsserien är den ska innehålla 14-18 omgångar.
• StFF föreslår att vi år 2018 har kvar Division 5 men drar ner antalet serier beroende på
antalet anmälda lag. Om samma antal A-lag anmäler sig till 2018 års seriespel skulle det
betyda 22 lag i Division 5V år 2018. Ny serieindelning görs i enlighet med TB.

Beslutsmotivering
Sen 2012 har B och C-lag fått spela i representationsserierna på Damsidan. Det har alltsedan
införandet föranlett en diskussion om reservlagens vara eller inte vara i representationsserierna. Det
är en fråga som delat klubbarna. Generellt kan sägas att B-lagen vill tillhöra A-lagsserierna men de
klubbar som inte har något B-lag vill inte ha B-lagen i A-lagsserierna.
Det finns argument för båda sidorna. Här nedan följer några resonemang kring detta beslut:

Fördelar med egna reservlagsserier
•

Förslaget innebär en bättre miljö för A-lagen i seriesystemet. A-lagen slipper möta alldeles
för bra B-lag med spelare som har helt andra ambitioner än dem själva. Matcherna lär bli
jämnare. Det går dessutom inte att komma ifrån att B/C-lag varierar mer i slagstyrka mellan
varje match och kan därför påverka utgången av serien på ett osportsligt sätt. Ett lag i
seriespel ska inte kunna skilja i slagstyrka så mycket från vecka till vecka beroende på hur
klubben matchar sitt A-lag.

•

StFF anser att A-lagens vara eller inte vara är viktigare än B-lagen.

•

StFF tror att fler lag skulle välja att anmäla lag till juniorserier istället för att ha ett B-lag i
seniorserier om vi genomför detta. Idag vet vi att många klubbar tvingas lyfta upp tjejer i
14/15-årsåldern för att få ihop ett B-lag eftersom det finns en begränsning i hur många
A-lagsspelare du får använda dig av. Vi anser att fler unga tjejer, ända upp i 19-års åldern, bör
spela juniorfotboll. Vi tror att detta förslag kan ge den effekten.

Nackdelar med Förslaget
•

B/C lagen får en sämre miljö. Det går inte att komma ifrån att det finns mer nerv i en
match/serie där A-lag deltar och det handlar om upp och nerflyttning.

•

Om vi röstar igenom detta är det svårt att gå tillbaks till B-lag i A-lagsserier. Många B-lag har
nu hittat sin rätta nivå i seriesystemet, om vi behöver börja om så kommer det ta tid att ta
oss dit igen.

Övriga resonemang
Klubbmiljö. Vi tror att detta kan innebära att det dyker upp fler småklubbar. Istället för att spela i en
reservlagsserie kanske en del väljer att starta en egen klubb och ha någon form av samarbete med
ursprungsklubben. Kanske så kallade ”Talang-föreningar” uppstår.
Vi har svårt att avgöra om det är positivt eller negativt.
Det kan också tänkas uppstå fler samarbetsformer mellan klubbar. En klubb som har 5 damspelare
”för mycket” i sin klubb som dom inte kan erbjuda tillräckligt många matcher kan lånas ut till en
närliggande klubb. Kanske behöver den närliggande klubben tillskott och räddas på grund av det?
Men självklart finns också en risk att dessa fem spelare slutar spela fotboll.
Även här är det svårt att sia om det är positivt eller negativt.
”De flesta som spelar i ett B-lag gör det för att ta plats i sitt A-lag.”
Om det är så bör det vara själva matchen och min prestation i den som är intressant. Det bör vara
mindre relevant var laget ligger i serien och huruvida vi går upp eller åker ur.
Det bör också vara så att två B-lag som möts, med A-lag på samma nivå, bör ha förutsättningar för att
spela en jämn match. Troligen större förutsättningar än att spela en jämn match mot en Div. 5 klubb.
Vi tror att få B-lag har fler än 4 spelare som är äldre än 19 år. Då det som alternativ finns en bra J19
serie där man får spela med 4 överåriga så anser vi att J19-serien är ett bra alternativ för många
klubbar. På så sätt skulle fler juniortjejer faktiskt få spela juniorfotboll.
Dessutom finns en serie i S:t Eriks-Cupen för flickor 16-19 år.

