Motion till Förbundsmötet 2021 angående förändring av ändrad ålder för
juniorlag pojkar från Villa Lidköping BK
Motionärens förslag
Idag väljer alltför många ungdomar att sluta med bandy när de lämnar juniorlaget. Få fler
att spela längre och få fram fler spelare till alla våra olika serier. Villa Lidköping BK föreslår
att återgå till juniorålderslag för 18 och 20 samt att avbytarreglerna för seriespel ska ändras
till att vara 4 avbytare (varav en junior och en J21) + 2 valfria samt en målvaktsavbytare.
Styrelsens överväganden
Motivation varför man ser att åldern bör finnas kvar i nuvarande form.
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En stor utredning gjordes efter en motion till årsmötet om att ändra till nuvarande
ålder där ett antal föreningar, distrikt, serieledare var involverad.
TK:s uppgift är att se till att alla föreningar kan ges möjlighet till spel i dessa serier och
inte bara Elitlagen.
Förändringen har efter genomförande av ny åldersstruktur bara kunnat gälla en
säsong (19/20) så det är för tidigt att utvärdera om den har fått den effekt som var
syftet.
En del av syftet med åldersstrukturs förändring var att vi tappade ett stort antal
spelare efter 16 år, då klivet blev för stort från spel i åldersnivå 16 år till 18 år.
Föreningarna behöver långsiktig planering för att få ihop lag.
Vi följer skolåldern med detta beslut vilket var viktigt för utredningen.
Åldersstruktur följer även de internationella åldrarna för landslag.
Möjlighet för födda -02 att ha spelat Juniorbandy har funnits redan under säsongen
19/20.
Det man ser om man tittar på antal utvecklingsavtal så kan man konstatera att
många av juniorspelarna spelar seniorbandy redan idag i Elitserien eller med lag i
Allsvenskan. Hade även Div. 1 varit i gång så hade ännu flera av dessa spelat
seniorbandy.
Flera lag i seniorserierna har tillkommit efter ändringen av åldersstrukturen 19/20.
När det gäller ändring av avbytare så har utvärderingen visat att föreningarna vill ha
kvar åldersstrukturen som gäller för närvarande med 1 junioravbytare (19år) och tre
senioravbytare.

Styrelsens förslag
Styrelsens avslår Villa Lidköpings motion gällande ändrad ålder för juniorlag pojkar och
ändringen av avbytarregeln med hänvisning till det som skrivits i överväganden.

