Motion - reservlagsserierna på herrsidan
Bakgrund
Reservlagsserierna lider ofta av urdragna lag, inställda matcher och ofta blir det för få och för lite
utmanande matcher i detta seriesystem.
På damsidan har StFF testat att låta reservlag delta i det ordinarie seriesystemet, med dåligt utfall.
På herrsidan tror vi att det skulle vara direkt dåligt och leda till att många lag i div 6-7 skulle upphöra
med sin verksamhet.
Eftersom vi vill att så många som möjligt ska spela fotboll så länge som möjligt tycker vi att det
behövs roligare, mer utmanande och mer betydelsefulla matcher även i reservlagsserien.
Förslag reservlagsserier på herrsidan
BK Gömmaren föreslår att:



StFF inför upp- och nerflyttning på ett liknande sätt som finns i representationsserierna idag.
StFF tar bort systemet med att reservlagen delas in utifrån A-lagets placering i seriesystemet.

Förslag till genomförande
BK Gömmaren föreslår att StFF färdigställer ett förslag för hur detta ska genomföras. Där är StFF
experterna på området. Men vi tar gärna tillfället i akt och föreslår några regler och tankar kring
denna nya reservlagserie. Se lista nedan:









Antalet matcher i denna serie bör ligga på mellan 14-18 matcher.
Spelperioden bör innehålla ett längre sommaruppehåll än för representationsserierna.
Alla föreningar får anmäla hur många lag man vill till detta seriesystem. B, C och D lag fullt
tillåtna. Det ska finnas restriktiva regler för hur spelare får hoppa mellan lagen. Förslag på
regler:
o Max 3 spelare från förra omgångens b-lagsspel får delta i nästa omgångs c-lagsspel.
o Mellan A och B-lag får obegränsat antal spelare flyttas då A-lagen spelar i ett annat
seriesystem.
o Ingen spelare får hoppa ”två steg” mellan spelomgångarna. Man får inte delta i B-lag
ena veckan och D-lag veckan efter.
o Max ett lag per förening och division. Om B-laget ligger i div 1 får C-laget ligga som
högst i div 2.
Alla spelare måste vara licensierade för den klubb de representerar.
Max 2 spelare per lag och match får vara under 17 år.
Max 5 avbytare, fria byten
Tre-domar-system i högsta serien.





Om någon klubb endast vill delta i detta seriespel och inte i representationsserierna är det
helt okej.
Avgiften för att delta i detta seriespel är något mindre än det vanliga seriespelet.
Nybildade reservlag från lag högt upp i seriesystemet ska inte behöva starta längst ner i
reservlagssystemet. Har man ett A-lag i division 2 ska inte reservlaget behöva starta om
längst nerifrån i seriesystemet.”

Införande
Det finns ingen anledning till att vi inte kan införa detta till år 2019, men det kan vara smart att vänta
till 2020 så klubbar hinner ställa om sin verksamhet.

Huddinge 2018-08-27

Cecilia Söderlund
Ordförande BK Gömmaren
Carl Hagman
Peter Åberg
Annica Wallin
Ludvig Fischerström
Gustav Jacobsén
Victor Eriksson

Vice ordf.
Styrelsemedlem
Styrelsemedlem
Styrelsemedlem
Styrelsemedlem
Styrelsemedlem

