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F16 Dam - flicklag så länge det går!
Bakgrund
Tyvärr slutar många flickor att spela fotboll innan de uppnått junior- och
seniorålder. På flicksidan finns inte, och har aldrig funnits, ett naturligt
juniorfotbollssteg som det har funnits på pojksidan.
Flickorna har tidigt fått spela i A-, B-, C-lag och många har slutat innan
de fått chans att fastna för den fantastiska fritidssysselsättning som
fotboll ändå är.
Från 2010 har SmFF har bjudit in till seriespel i U17 Dam som till
säsongen 2017 blev F16 Dam.
Sedan starten har det funnits 2-4 serier med 15-35 lag varje säsong.
Vid våra Dam/Flickträffar som genomfördes på 5 orter i Småland under
september 2016 så framkom att en majoritet av föreningarna ansåg att
en justering av åldersnivån på den högsta flickserien skulle hjälpa dem
att hålla kvar ett flicklag någon säsong till.
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2021 fortsätter vi att bjuda in till F16 Dam
Vi hoppas på en fortsatt positiv utveckling och att föreningarna ser
fördelarna att spela i denna serienivå, därmed blir också serieområdena
ännu bättre än tidigare.
Vi kommer utöver denna nivå även att bjuda in till åldersnivåer, F15,
F14, F13 osv.
Vid seriesammansättningen är det sedan geografin som styr om det
både går att ha F16 Dam och F15 serier igång. Är underlaget för dåligt
så kommer de två äldsta nivåerna att slås ihop och benämnas F16/15
Dam.
- I F16 Dam är det tillåtet att spela med upp till 5 st överåriga spelare,
oavsett ålder. Spelas det 9 m 9 gäller 4 st. överåriga.
- F16 Dam döms av distriktsdomare och administrativt och regelmässigt
jämställs serienivån med P16 Elit/P16.
Förhoppningen är att detta kan bli det juniorsteg som är svårt att få till på
damsidan. Vi tror att det kommer att bli lättare att hålla ihop ett flickgäng
ytterligare något år samt att det finns plats till spel för någon/några tjejer
som passerat åldersgränsen och som inte får plats i
representationslaget.
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