Styrelsens förslag om förändringar i Herrar Div 5 – 7
Till representantskapet hösten 2017 la Grödinge SK en motion om att införa en arbetsgrupp som
skulle se över Herrarnas Division 5 – 7. Syftet med motionen var att göra dessa divisioner mer
intressanta att spela i. Grödinge SK efterlyste att fler matcher skulle betyda något och fler lag som
åker ur och går upp mellan divisionerna. Grödinge SK efterlyste och mer ”ordning och reda” i dessa
divisioner, eventuellt i form av hårdare straff och mer kontroller.
På representantskapet hösten 2017 beslutades det att en sådan grupp skulle tillsättas och att
gruppen skulle lägga fram ett förslag till ett extra representantskap i samband med årsmötet 2018.
Gruppens förslag är framlagt till styrelsen som nu lägger nedanstående förslag till det extra
representantskapsmötet den 6 mars.
Gruppen har bestått av medlemmar från StFF:s kansli samt 7 representanter från 7 olika klubbar som
spelar i dessa serier. Observera att även Herrar division 4 och Damer division 3-5 innefattas av de
två första att-satserna.
Styrelsens förslag – för genomförande säsongen 2018

Hårdare ID-kontroller
Styrelsen föreslår att
- domarna skall utföra ID-kontroll på två spelare i vardera lag på samtliga matcher i
herrar div 4-7 samt damer div 3-5.
Kontrollen ska ske i direkt anslutning till slutsignalen. Domaren måste informera lagledare
och eller lagkapten om begärd kontroll i halvtidspausen.
Motståndarna har rätt att välja spelare, om de misstänker att det är fel spelare uppsatt på
spelarförteckningen. Denna begäran måste ske till domaren senast i halvlek.
Domaren ska rapportera till StFF:s tävlingsavdelning om någon spelare anses ha deltagit
obehörig.
Tre-domar-system i avgörande matcher
Styrelsen föreslår att
- en förening kan önska tredomarsystem till speciella matcher.
Det är StFF:s domaravdelning som avgör om det finns möjlighet att tillsätta tre
domare. Om det är möjligt står beställande förening för de extra domarkostnaderna.
Öka antalet lag som går upp / åker ur
Styrelsen föreslår att
- Upp och nerflyttning ska ske enligt bifogat förslag. Det skulle innebära att fler lag
åker ur div 5 och div 6, vilket gör att fler lag har möjlighet att flyttas upp. På så sätt
får vi en större rotation i serierna och fler lag har mer att spela för i slutet av
säsongen.
Hårdare straff för fusk och osportsligt uppförande
Styrelsen konstaterar att StFF:s tävlingskommitté har möjlighet att utdela en straffavgift om
högst 25 000 kr, för de föreningar som inte rättar sig efter gällande tävlingsbestämmelser.

