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Junior P18 Herr samt Junior P17!
Bakgrund
Utvecklingen på juniorsidan i Smålandsfotbollen är inte vad man kan önska.
2008 hade vi i Småland 37 juniorlag anmälda till seriespel.
2014 anmäldes 5 lag varav 2 spelade i närliggande distrikt och 3 lag spelade i
Utvecklingspyramiden.
2016 ändrades åldern för juniorfotboll i Småland till 18 år (tidigare 19), då ökade
antalet anmälningar till 20, vilket är en okej siffra men egentligen alldeles för få lag för
ett stort distrikt som Småland.
Detta tror vi inte är bra för vår fotboll och våra yngre utövare.

2020
- Till säsongen 2020 fortsätter vi med detta regelverk och serienivån kallas
Junior P18 Herr, för spelare födda -02 eller senare.
- I Junior P18 Herr är det från 2020 tillåtet att spela med upp till 5 st. överåriga spelare,
oavsett ålder.
Spelas det 9-manna gäller 4 st. överåriga.

NYHET 2020:
2020 kommer Smålands FF också bjuda in till Junior P17, där man precis som i
övriga ungdomsserier får ha två överåriga, ett år äldre till match.
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Förbehållet är att det går att skapa både 17- & 18-årsserier på lämpligt sätt.
OM det inte går att skapa både 17- & 18-årsserier kommer anmälda 17-årslag per
automatik läggas in i Junior P18 Herr och spela med det regelverket.
- Tävlingskommittén hoppas att detta kan vara ytterligare en anledning till att
föreningar åter kan anmäla ett Juniorlag till seriespel i Smålandsfotbollen.
Det är i junioråldern vi tappar många spelare när de flyttas direkt från ett pojklag upp i
seniorlag. En del är mogna uppgiften och klarar det men ett stort antal spelare skulle
må bra av att föreningarna erbjöd ett alternativ där de får spela med jämngamla i sina
väl inrotade kompisgrupper någon/några säsonger till.
Att erbjuda spel i en Junior P18 Herrserie ger också föreningarna en möjlighet att
sammanföra seniorer och juniorer på ett enkelt sätt genom att låta äldre spelare vid
behov spela med dessa yngre killar.
Vi tror att vi på detta sätt kan få med oss fler spelare in i seniorlagen.
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