TRU-möte 5/10 - Minnesanteckningar på inkomna diskussionsämnen
1. Information om styrelsens beslut gällande avskaffning av tabeller (Ej resultat) upp t.o.m. 12 år fr.o.m. 2011.
 Förändringen gällande 10-12 år innebär att tabeller vid seriespel inte redovisas och inga vinnare utses
 Resultatet i matcherna kommer fortfarande att registreras och redovisas vilket innebär att nivåanpassningen inför
hösten finns kvar
 Dock kan det bli specialanpassade lottningsnycklar som omöjliggör traditionella tabeller där alla möter alla lika många
gånger
Exempel på lottningsnycklar som skulle kunna förekomma för serier utan tabell…
 Grupp om 12-16 lag där varje lag endast möter 8 lag (8 omg. och 8 matcher på 8 vårveckor)
 Grupp om 6 lag där varje lag möter alla lag en gång men varje lag möter dessutom 2 av lagen ytterligare en gång (7
omg. och 7 matcher på 7 höstveckor)
 Grupp om 9 lag, ett lag står över varje omgång och innebär att lagen får spela olika många matcher, 6 matcher för 7
lag och 7 matcher för 2 lag (7 omg. och 6-7 matcher på 7 höstveckor)
Detta innebär att spelprogrammen i de flesta fall kan anpassas till rekommenderat antal matcher, d.v.s. en match i
veckan, oavsett antal lag.

2. I TRU ska divisioner som berörs av borttagningen av tabeller ändra benämning från Division till seriespel med de
rekommenderade åldrarna, detta för att förtydliga att tabeller ej får förekomma.
Flickor Division 5 ändras till Flickor 12-13 år seriespel, Pojkar Division 6 ändras till Pojkar 12-13 år seriespel osv.
Notering… Hur gör vi med tabeller i serier med blandad ålder som 9-manna 12-13 år?
Notering 2010-10-28… Vad gör vi när ”12-årslag” vill spela 9-manna 13-14 år/11-manna med tabeller?

3. Pool- (7-8 år) och seriespel (9-10 år)
VFF ska ge föreningar som ges Tillstånd en tydligare styrning med samma regler och spelform oavsett arrangör samt att all
information ska ligga på förbundets hemsida.
VFF kommer att träffa föreningar som arrangerar för att informera och diskutera upplägg.
Behövs en nivåanpassning till hösten som i divisionsspelet?
Mötet enades om att en nivåanpassning med omlottning inför hösten ska införas även på 9-10 åringar.

4. Cupdatum kan inte ändras av distrikten och förblir som tidigare. Motion om förslag på ändring kan lämnas av VFF:s
representant på SvFFs repskap.

5. TRU säger att hemmalaget SKA tillhandahålla omklädningsrum. Hemmalag som ex hyr anläggning av kommunen äger inte
frågan, dvs finns det inte omklädningsrum så finns det inte. Texten bör ändras till BÖR och uttrycka att i kallelsen SKA det framgå
om omklädningsrum finns eller ej.
Mötet enades om att ändra texten i TRU till ”Långväga lag som begär omklädningsrum ska tillhandahållas detta”.

6. Istället för att 7-mannalagen ska behålla domarrapporterna och kunna uppvisa föreslår vi att 7-mannalagen byter
laguppställningar med varandra före matchen och VFF behöver inte hantera denna administration.
Mötet enades om att VFF tittar på ett förslag.

7. Glesbygdsklubbar (Riddarhyttan, Ransta, Kolbäck, Dingtuna, Rytterne, Västfärnebo, Möklinta mfl) har ofta fina planer men vill
också ha lag. Förslag att lag som har färre än 12 spelare i en årskull kan få nyttja 3 spelare (på plan) som generell åldersdispens.
Detta skulle öka chansen för lag att leva kvar och ge fler pojkar/flickor i glesbygd möjlighet att spela matcher på rätt nivå.
Rekommendationen att i första hand fylla på med yngre spelare gäller fortfarande.
Mötet enades om att dispenser får sökas i vanligt ordning.

8. Tävlingskategorier och regler Pojkar div 3. Om nu den rekommenderade åldern är 14-15 år, varför tillåts då tre
åldersdispenser? Vissa lag utnyttjar detta och sätter i system att använda överåriga. I div 2 och 4 tillåts inga dispenser utanför
den rekommenderade åldern. Vi yrkar på slopande av åldersdispenser i Pojkar och Flickor div 3.
Mötet enades om att ta bort generella dispenser på alla divisioner för 11-manna.
”Särskild dispens” måste sökas i Flickor Div 1-2 och Pojkar Div 1-3.
I de yngsta divisionerna för 11-manna, dvs Flickor Div 3 (t.o.m. 14 år) och Pojkar Div 4 (t.o.m. 14 år) finns ett tidigare
beslut att inte tillåta några dispenser pga. att det är första året man spelar 11-manna som 13-åring.

9. Matchens genomförande. När motståndare blir kallade till match måste det bli svårare att säga nej till föreslaget speldatum.
Max ett nej till föreslaget datum, sedan är förslag nummer två bindande.
Mötet enades om att sista speldatum ska fortsätta gälla som matchdatum när man inte kommer överens.

10. Omklädningsrum och toalett. Man ska ha tillträde till omklädningsrum minst 1 timme innan avspark.
Det står redan i ”TB med tillägg gällande VFF” att bortalaget ska ges tillgång till omklädningsrum en timme innan
matchstart.

11. Utrustning. Användning av fotbollsskor med skruvdobb ska inte vara åldersstyrt utan till vilken division spelaren spelar i.
Tillåt skruvdobb i F/P Div 1-2 och inte i divisioner under dessa. Skruvdobbsregler samma som för de yngsta i en och samma serie.
Slå ett slag för fogis. Om alla använder fogis behöver man inte kalla till match...
Mötet enades om att skruvdobbar, som idag tillåts fr.o.m. 15 år, endast ska tillåtas i divisionsspel där rekommenderad
ålder är 15 år och äldre. Skruvdobb förbjuds därmed vid spel i Flickor Division 2 (rek. ålder 14-15 år) och lägre samt
Pojkar Division 3 (rek. ålder 14-15 år) och lägre.

12. Juniorfotboll för flickor. Var ska tjejer 16-17 år spela som inte vill spela seniorfotboll?
Mötet enades om att VFF ska inbjuda även till en Flickor 17-serie alternativt en Juniorserie för flickor för att se om det
finns ett intresse.

13. Tävlingsbestämmelser och avsteg från dessa. Vi vill föra en diskussion hur föreningarna och VFF ska kunna följa regelverket
i TB på ett enklare sätt. För att underlätta eventuella bestraffningsärenden i TK.
”Samma förseelse borde leda till samma straff enligt straffskala”, detta oavsett nivå.

14. Ledarnas beteende mot domare
Mötet enades om att detta är en föreningsfråga.

15. Vi är väldigt upprörda över förslaget att skippa division 5,6,7 nästa år!
Vi tycker att det förstör hela principen med nivåanpassning, som har fungerat så bra. Dessutom blir det en påfrestning på
ekonomin, eftersom det blir mycket fler cuper utanför länet istället.
Missuppfattning, det finns inget sådant förslag. Tabeller t.o.m. 12 år försvinner men resultatredovisning möjliggör
fortsatt nivåanpassning till hösten.

16. Ogillande av beslut om avskaffande av serietabeller tom P/F 12... och våra möjligheter att välja att inte spela i VFF's
seriespel.
UK upplyste om att istället arrangera egna serier t.o.m. 12 år med tabeller eller att spela i andra distrikt är uteslutet då
det är förbundet som ger tillstånd till detta.
Även träningsturnering kräver tillstånd enligt TRU.
Notering: Skillnaden på träningsmatch och träningsturnering finns det inget skrivet om men om en träningsmatch
gäller två lag så borde ju en träningsturnering gälla tre lag eller fler och därmed kräva tillstånd?

17. Avskaffande av seriespel för ungdomar upp till 12 år.
 IFK ser gärna att det blir en mjuk övergång till denna regel och inte i ett svep. Öppen diskussion kring detta.
 Ogillande beslut ang. avskaffande av serietabeller och resultat tom P/F 12
 Angående beslutet att ta bort seriespel för ungdomar upp till 12 år. IK Oden vill behålla seriespelet som det är.
 Skiljebo SK delar inte VFF:s beslut och vi ställer oss frågande till varför man inte gått ut till samtliga klubbor och tagit in deras
åsikt i frågan - innan beslut? Förslagsvis erbjuder man seriespel såväl med som utan tabell så har resp. klubb en möjlighet att
själv avgöra.

 Vad är det man vill uppnå med beslutet? Det känns som ett underkännande från förbundet till oss på ledarsidan i klubbarna
om anledningen är att man tycker att vi inte kan hantera att hålla en bredd och låta alla spela trots tabeller.

På frågan om huruvida en inlämnad motion innan 15/10 kan ändra beslutet lovade Lino att ta med frågan
till nästa styrelsemöte 12/10.

