Juniorfotboll pojkar 2019
Med anledning av en nedåtgående trend för juniorfotboll för pojkar samtidigt som vi märkt av ett intresse från
flera föreningar kring utvecklande serier för målgruppen bjöd Upplands Fotbollförbund in samtliga föreningar i
distriktet för att diskutera frågan. Det blev ett givande och konstruktivt möte med 13 föreningar där samtliga
framförde vikten av att få till en utvecklande juniorfotboll för pojkar redan 2019. Enbart på sittande möte var
det fyra föreningar som aviserade att de skulle anmäla lag till juniorlagsserier för pojkar 2019:
•
•
•
•

Gimo IF FK
IK Sirius FK
Sunnersta AIF
Vaksala SK

Därtill var det flera andra föreningar som hade förhoppning om att anmäla lag till juniorlagsserier 2019.
På mötet fanns det en samsyn kring att den nedåtgående trend som varit kring juniorlagsserierna för pojkar
leder till att föreningar drar sig från att anmäla lag till dessa. För att vända trenden krävs en transparens och
dialog mellan föreningar i distriktet så att föreningar som är intresserad av att delta i juniorlagsserier kan känna
en tilltro till att det blir en serie med utvecklande fotboll. Upplands Fotbollförbund har även en självklar roll i
detta, dels genom att sprida information om denna kraftansamling som vi ser kring juniorfotbollen för pojkar,
dels genom att vi kontinuerligt håller er uppdaterade kring hur många lag som anmält sig till serien. På detta
sätt hoppas vi vända trenden och få fler föreningar att anmäla lag till juniorlagsserier.
Men det medför även att vi önskar att de lag som vill spela i juniorlagsserier för pojkar 2019 så snart som
möjligt anmäler sina lag. Har ni en vilja, men är i dagsläget osäkra på om ni kan få ihop en tillräckligt stor trupp
för att anmäla ett lag får ni gärna meddela oss det så att vi vet vilket intresse det finns hos olika föreningar i
distriktet, det gör ni genom att maila Dick Olsson på dick@upplandsff.se.
Mötet har även lett till en del konkreta förändringar för att göra det möjligt för fler föreningar att anmäla lag:
•
•

Det infördes en generell dispens varmed en förening får använda spelare som är upp till 2 år äldre än
rekommenderad ålder (max 21 år), men de överåriga får inte vara i majoritet.
Föreningar som anmält lag i seniorserie men som istället vill att laget ska spela i juniorlagsserie, kan
fram till 6 december flytta lagets anmälan från seniorserien till juniorserien utan att betala en ny
anmälningsavgift. (Skulle det inte bli någon juniorlagsserie kan laget gå in i div 8 utan att betala någon
ny anmälningsavgift).

Upplands Fotbollförbund vill även lyfta fram de möjligheter som redan finns:
•

Kombinationslag i juniorlagserier, (lag där spelare från fler än en förening deltar).

Vid eventuella frågor kontakta Dick Olsson på dick@upplandsff.se.
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