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Låt Ungdomar spela Fotboll !
Utanför Städer och större tätorter får allt fler föreningar i småland (troligen även i övriga
landet) problem när våra ungdomar kommer i 13-14 års-åldern med att hålla ihop lagen.
I t.e.x Mönsterås kommun finns 4 lag Mönsterås, Blomstermåla, Timmernabben och
Fliseryd och ingen av dessa föreningar har något lag i åldern 14-18 år.
Detta är inte desamma som att dessa årskullar inte existerar utan lagen förvinner vartefter
Spelarna får nya intressen. Och det kan ändå finnas 8-10 st kvar i laget som vill fortsätta
spela Fotboll.
Vi har inte råd att förlora de fotbollshungriga Pojkar och Flickor som verkligen brinner för
att spela Fotboll utan tycker att man kan införa en dispens baserad på snittålder som gör
att t.e,x ett 04-lag skulle kunna formas av en trupp bestående av 5st 05:or 3st 04:or och 5
03:or med fria variationer bara snittåldern inte överstiger 04,
även startelvan måste följa snittet och 03 får under matchen endast vara det antal som
angetts i startelvan (kan använda armbindel som inte går att förväxla med lagkaptenens).
Kan givetvis byta med annan 03 eller yngre.
Kanske finns bättre idéer än denna ? men såväl B-lag som Juniorlag och äldre
ungdomslag är något som börjar bli unikt ute i distrikten och något måste göras !!
Svensk och Småländsk Fotboll har inte råd att tappa så många ungdomar i onödan som
detta handlar om genom att lag efter lag läggs ned p.g.a spelarbrist. (Hälften tvingas bort).

Blomstermåla IK yrkar:
Inför dispensmöjlighet enligt ovan till de föreningar som inte kan erbjuda spel för ungdomar
i yngre serier 13-17 ÅR så att man kan använda ett år äldre spelare så länge medelåldern
inte överstiger seriens åldersgrupp.
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