Motioner till representantskap 2018 från Guddarps IF
Gör fotbollssäsongen kortare och intensivare
Många föreningar har på senaste tiden upplevt en alltmer tydlig bristande motivation bland spelare
framåt hösten av olika anledningar, tex inomhussporter som drar igång. Suget efter annan aktivitet
eller vila, efter en lång fotbollssäsong, blir helt enkelt större. Många föreningar har då stora problem,
även vi själva, med att få folk till träningar och även att få ihop lag till matcher. I samband med detta
minskar även publiksiffrorna och fotbollen tappar helt enkelt intresset. Att tex spela kval uppåt är i
alla fall inte glädje längre, utan snarare jobbigt då säsongen förlängs ännu mer och man ska träna och
spela i regn och blåst, samt att publiken ändå inte vill titta på fotboll i oktober. Fotbollsspelare i de
lägre divisionerna har familj, jobb med allt mer varierande arbetstider, och andra intressen som
också tar mycket tid. Och vi ser en allt mer tydlig tendens att fotbollen prioriteras bort idag under
perioder på året.
Vi föreslår därför:
1 Att avsluta säsongen två veckor tidigare för att göra det enklare för spelare att kombinera med
annat. Och på så vis få en kortare men intensivare säsong, där vi slipper tappa intresse på och
utanför plan i slutet på säsongen.
2 Att negativt kvalspel från division 4, och allt kvalspel i div 5 och 6 skall tas bort. Gör istället raka
serie där man antingen avancerar uppåt eller nedåt i seriesystemet.
3 Att intensifiera vårsäsongen med mer matcher, när alla är som mest sugna på att spela och titta
på fotboll.
4 Att eventuellt göra serierna mindre för att göra serierna ännu mer derbybetonade och minska
reskostnader för föreningarna. Ojämnt antal lag behöver inte vara negativt, utan istället kan det
motiveras med att spelare får chans till vila i intensiva perioder.

Förkorta övergångsperioden till max 18 månader
Många mindre föreningar kan dagarna före en match med kort varsel få lite kris med spelare, inget
ovanligt för oss småföreningar utan ungdomsverksamhet och där skador, jobb och avstängningar
givetvis alltid dyker upp. En ej aktiv spelare står idag i "karantän" i 36 månader innan hen direkt kan
skrivas över till en ny förening "över en timme". Idag handlar det för många klubbar att överleva
varje säsong och hålla sin verksamhet igång, och framåt hösten blir det ibland prekärt läge med att få
ihop lag. Man kan då komma att behöva "damma av" en gammal kompis som någon känner och som
är villig att ställa upp. Om spelaren inom 36 månader då varit aktiv i sin gamla klubb, så hindras
denne då att kunna hjälpa den nya föreningen att "få ihop lag" eftersom man behöver göra en
övergång i god tid före.
Vi föreslår därför:
5 Att förkorta denna övergångsperiod till 18 månader, eftersom vi anser att 36 månader är för lång
tid för spelare på denna nivå att behöva sitta i karantän.
Mvh
Henrik Johansson Guddarps IF

