Motion till representantskap 2018 från Vimmerby IF
Motion SmFF- Stimulerande och utvecklande tränings- och matchmiljö för våra ungdomar.
Motion:
Att föreningar i Småland med herrlag i förbundsserierna div.3-2 kan ha ett samarbete med en
förening i div.6-5 där deras unga spelare 15-21 år fritt kan flyttas upp i förbundsserien utan
övergång. Alltså om vi vill ge en ung spelare chansen i div.3-2 så kan de tas ut utan övergång och i
matchrapporten stå som spelare i vår samarbetsförening Vimmerby IF Akademi.
Bakgrund:
Under flera år har vi tappat juniorer som tränat hårt men ändå inte lyckats ta steget från juniorfotboll
till seniorfotboll i div.2 och div.3. Mycket av det beror på att steget mellan att spela i en lokal
reservlagsserie och möta div. 6-4-lagens reservlagsspelare är för stor skillnad mot förbundsserierna.
Spelare tappar motivationen och lägger av med fotboll trots att man har både talang och ambition.
Man vill kunna fortsätta träna hårt med sitt lag men också slussas in i seniorfotboll. Vimmerby IF har
precis som Riksidrottsförbundet, SvFF och SmFF målet att få så många som möjligt att idrotta så
länge som möjligt och så bra som möjligt. Vi fick därför till säsongen 2018 göra vårt andralag till en
egen förening och anmäla laget till div.6 där de nu spelat. Vi önskade ett smidigt sätt att flytta spelare
mellan vårt första- och andralaget men det röstades ner av SmFF och Representantskapsmötet
eftersom många div.6-lag var rädda för att man skulle utnyttja systemet till att ”toppa” div.6-laget,
vilket självklart aldrig var motivet. Vi vill utveckla unga spelare och har Vimmerby IF i div.3 där vi kan
ha resultatmål. Vi har i år fått administrera flera övergångar varje vecka för att ge våra killar
uppmuntran genom plats på bänken eller inhopp, utöver det har föreningen fått betala över 30 000
kr i övergångssummor för våra unga killars skull. I vår div.3-serie möter vi flera lag som har
samarbetsavtal med lag i högre divisioner där de fritt kan låna spelare i varje omgång. Bra tycker vi
för det leder till att unga spelare utvecklas.
Regelförändring:
Vi skulle därför önska ett tvärtom-förslag för lag i vår situation, där spelare som är registrerade i vårt
andralag Vimmerby IF Akademi i div.6 fritt kan flyttas upp till truppen i Vimmerby IF i div.3. Alltså
våra unga spelare i åldern 16-19 år kan utan överflyttning tas ut i matchtruppen i div.3. Men tvärtom
från Vimmerby IF till Vimmerby IF Akademi går det inte utan en regelrätt övergång precis som nu. Vi
har inte en gång toppat vårt lag i div.6 utan har bara flyttat upp spelare i åldern 16-19 år till
Vimmerby IF, och den här motionen borde helt och hållet få oron från andra div.6-lag att försvinna
och samtidigt ge föreningar i förbundsserier möjlighet att kombinera stimulerande träning med
utvecklande matchning. Både föreningarna och förbundet borde ju vara för att vi försöker skapa
motivation bland unga spelare att fortsätta spela och kunna avancera i seriesystemet. Har man efter
19 års ålder ännu inte tagit klivit in i Vimmerby IFs trupp från andralaget så kommer man ju då att ta
steget vidare ut i andra föreningar. I stället för att man som det ser ut nu lägger av i 16-18 års ålder
pga bristande motivation. Ett system med bara vinnare vilket vi verkligen hoppas kan röstas igenom
hos förbundet. Vi tror att vår motion får fler spelare att fortsätta längre, att ambitiösa spelare får en
chans att utvecklas i hela Småland och inte bara i storstadsregioner och att fler juniorer tar steget
fullt ut till seniorålder och stannar i fotbollsfamiljen.
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