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HALLANDS
FOTBOLLFÖRBUND

Utredning Damfotboll i Halland
Vi har utvärderat huruvida vi i Halland ska fortsätta med rak
seriepyramid eller gå över till reservlagsserier.
Hur många lag ska spela i högsta distriktsserien
Hur vi kan fä fler tjejer att spela fotboll
Kan vi få igång en F17-18 serie
Hur kan vi utveckla damfotbollen i Halland?
En frågeställning som är övergripande för hela verksamheten i Halland
och som de deltagande tycker är viktigt att styrelsen för HFF svarar på.
Vad är målet för verksamheten i Halland? Ett lag i varje by är något
som vi vet har nämnts. Detta harmoniserar inte alltid med
elitverksamheten och det är svårt att hitta en lösning som sträcker sig
från breddföreningen till elitföreningen. De närvarande var eniga om att
det är viktigt för varje by att ha ett A-lag för att behålla ungdomarna kvar
i byn så länge som möjligt om det nu är målet som HFF har.
För att underlätta att rätt beslut tas i representantskapet så tyckte
föreningarna att det vore bra med separata omröstningar där föreningar
med damlag har rösträtt på frågor som berör damverksamheten. Eller
om man löser det på något annat sätt. Man måste dessutom öppna upp
för möjligheten att vara mer flexibla där man ibland får spela 9-manna
istället för 11-manna om motståndarna har flaggat för att de är för få för
11-manna.
Hur får vi fler tjejer att spela fotboll?
Finns inga enkla och entydiga lösningar på detta. Ett förslag som man
hörde var att få in fler kvinnliga ledare. Tjejer behöver fler utmaningar
än fotbollen i sig för att trivas och det är aktiviteter utanför planet som
gör att man fortsätter längre är ett annat förslag. Det är något som HFF
bör titta på och jobba aktivt med i framtiden. För närvarande har man
sett tendens i Varberg där tjejer som inte vill satsa helhjärtat byter till att
spela i korpen istället för att fortsätta i sin förening. Ett mål måste vara
att locka tillbaka eller åtminstone hindra att vår produkt damfotbollen är
så oattraktiv att man istället väljer korpfotbollen. Ambitionen hos
föreningar måste vara att locka nya spelare till sig istället för att alltid
försöka sno spelare av varandra.
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Kan vi få igång en F17-18 serie?
Alla föreningarna var ense om att det inte är något som man tror på i
dess nuvarande form.
Tävlingsreglerna mellan de som har 2 eller 3 damlag - ska de
ändras eller är det bra som det är?
Här är man ganska färgad av sin verksamhet. De föreningar som har
verksamhet på högre nivå tycker att reglerna hämmar sina bänkspelare
som inte får den speltid som de behöver för att kunna konkurrera med
spelarna i A-laget. De lag som befinner sig i div.4-5 tycker å andra
sidan tycker det är för stor skillnad mellan lagen man möter beroende
på hur moralen hos ledarna i motståndarlaget är. Är matchen viktig så
finns det alldeles för många som tar med sina bästa A-lagsspelare och
därmed hämmar föreningarna från att vandra uppåt. På detta sätt kan
även de lag på högre nivå indirekt styra vilket lag som ska gå upp i en
serie.
Kan vi ha olika regler beroende på vilken division man spelar?
Ja, varför kan man inte ha olika regler beroende på vilken nivå som Alaget befinner sig. Det tyckte i alla fall de föreningar som var på plats på
mötet. Man vill från lägre nivå begränsa antalet A-lagspelare då man i
dagsläget om man planerar väl kan ha 7 spelare från A-laget med i en
viktig match och det var inte tanken med reglerna som de skrevs.
Ett förslag som nämndes var att hindra föreningar som håller till på
förbundsnivå från att ta med startspelare men att tillåta dem att ta med
ersättarna. De tre ersättarna ska ges möjlighet att spela en hel match.
Frågor inför 2014:
Rak- eller reservlagsserie 2014
Om rak serie spelas så finns ett önskemål enligt enkäten om 12 lag i
div.2 (och även i div.3). Alla är överens om att man bör genomföra detta
snarast. I första läget i div.2 och på längre sikt även på näst högsta
distriktsserien.
Vi har i dagsläget 42st A-lag i spel (varav 38st finns i distriktsserierna).
Indelningen bör se ut så här med tanke på antalet lag i distriktet:
Div.2 12 lag
Div.3 10 lag
Div.4 2 x 9 lag
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Om reservlagsserie införs så är frågan hur vi fördelar lagen. Vi har i
dagsläget 21st B-lag. Divisionsspel eller ska vi dela in i grupperingar
norr/söder? Indelningen skulle kunna se ut så här med tanke på antalet
lag i distriktet:
Klass 1 7 lag
Klass 2 2 x 7 lag
Här säger man från framförallt Böljan att kvaliteten i klass 1 är för dålig
för att vara utvecklande för spelarna. Om man däremot får till ett
samarbete med Göteborg (och/eller Skåne) kan man tänka sig att spela
i en sådan. Man spelar hellre fler matcher än två mot samma lag för att
få högre kvalitet än att ha en serie med halvbra lag för att fylla så det
blir 10 lag i en serie. Man tycker att reservlag kan innebära att man
jobbar med utbildning istället för att fokusera så hårt på att vinna till
varje pris som risken blir i och med divisionsspelet. Reservlaget kan
även användas till att prova på t.ex. en ny backlinje inför kommande Alagsmatcher vilket bör göra att A-lagen stärks. En annan fördel skulle
vara att man i kan slå ihop två byars reservlag till ett och på sätt hålla
igång spelare som annars hade fått söka sig till en annan by. Frågan
dök upp hur det fungerar med kombinerade lag i Göteborg. Får man
flytta spelare fritt mellan dessa lag i sina distriktsserier. HFF fick därför i
uppdrag att ta reda på hur det fungerar där.
Dessutom diskuterades förslaget om en kombination med reservlag och
andra lag som fanns med i enkäten. Man tyckte i så fall att det skulle
vara styrt så att de föreningar som håller till på förbundsnivå skulle få
möjligheten att ha med ett andralag i det vanliga seriesystemet.
Följdfrågan blev då hur man ska göra med de föreningar som har sina
andralag längre ner i seriesystemet just nu. Ska man få spela sig uppåt
i seriesystemet eller ska man placeras in i serien på lämplig nivå. Ska
man i så fall tvinga ner andra lag eller utöka antalet lag i serien? Där
rådde delade meningar om vilken metod som vore den bästa.

Enkäten ger följande svar
Av 42 föreningar med damlag har 26 svarat
 Reservlagsserie 33,3 % (14st)
 Rak seriepyramid 23,8 % (10st)
 Kombination 4,8 % (2st)
 Ej svarat 38,1 % (16st)


10 lag i högsta distriktsserien 16,7 % (7st)
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12 lag i högsta distriktsserien 45,2 % (19st)
Ej svarat 38,1 % (16st)

Diskussioner med Göteborg FF
Under SvFF Tävlingskonferens 25 augusti i Jönköping pratade vi med
Göteborg FF och de har idag ingen reservlagsserie för damer och de
tillåter inga 2:a lag i seriesystemet. Göteborg FF är villiga att diskutera
vidare med oss om att organisera en gemensam reservlagsserie för
damer.
Göteborg FF är även öppna för ett samarbete för F17-18 där de har
ganska få lag idag.
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Sammanfattning
Vi har kommit fram till att den bästa lösningen för Damfotbollen är att gå
över till reservlagsserier istället för en rak seriepyramid. Dock anser vi
att vi har för få lag för att kunna genomföra detta utan att en del lag
drabbas av försämringar. Vi kommer att fortsätta arbeta med
kringliggande distrikt för att skapa en reservlagsserie för Damer. Vår
målsättning är att den ska kunna starta under 2015 och att den ska vara
nivåindelad så de lag som spelar i högre serier får goda möjligheter att
fortsätta utveckla sina unga talanger utan att påverka resultaten i de
lägre serierna.

Inför HFF representantskap den 4 december 2012 lämnar HFF
följande förslag gällande högsta distriktsserien, damer

Förslag inför 2014
Att under 2014 öka antalet lag i Div. 2 till 12st.
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