Motion till förbundsmötet 2021 angående landslag för damer och flickor
Distrikt Västergötland
Idag finns det endast två landslag för Flick och Dam, samt VM vartannat år. Jämfört med
killarnas förutsättningar är detta mycket sparsamt. Tidigare förklaringar har varit bland
annat att FIB och de andra länderna ej ställer upp med fler lag även om Sverige har
möjligheten och spelarunderlaget. För tjejernas utveckling är detta system begränsande och
inte utvecklande.
Motionärens förslag
A. Vi föreslår att SBF beslutar att införa ett U23 landslag oavsett vad andra länder och
vad FIB gör. Det ska vara ett lag man kommer till och träffas på läger och spelar
nödvändiga träningsmatcher oavsett om det finns en internationell turnering eller
inte. Detta borde SBF kunna arrangera själva för att visa att Damutvecklingen är
viktig.
B. Vi föreslår också att man endast kan vara uttagen till ett av de tre landslagen, F17,
U23, eller Dam (vilket inte tidigare var fallet med det tidigare ”talanglandslaget”, där
samma spelare kunde vara uttagen till två lag samtidigt)
Styrelsens överväganden
Sverige har under säsongen 2020/2021, motionerat till FIB:s kongress med flera förslag på en
utvidgad verksamhet för damer och flickor.
1. Att införa ett nytt mästerskap för F21/23, då steget från F17 till damer är allt för
stort. I planerna för säsongen 21/22 planeras för en läger / turnerings samling för ett
F21/23 landslag.
2. Att F17 VM ska spelas varje år, då det är viktigt att flickor får samma förutsättningar
som pojkar för internationella mästerskap.
3. Att talanglandslaget är en ”spetsutveckling” av några talanger i flera åldersgrupper,
pojkar och flickor som har några ”extra” samlingar / utbildningar varje säsong.
Samtliga i denna gruppering är med i respektive landslags träningstrupper.
Styrelsens förslag
Styrelsens föreslår tillstyrkan i Bandydistrikt Västergötlands motion punkt A och avslag i
punkt B med hänvisning till det som skrivits i överväganden.

