Motion till SBF:s årsmöte 15 juni 2019
Förslag ungdoms avbytare från säsongen 2019/2020 och framåt.
Efter förslaget och ändringen av den så kallade ungdomsavbytaren vid spel i Elitserien/Allsvenskan
för Herr och Dam samt Bandyallsvenskan herr, kommer här en skrivelse från elitklubbar herr via
Bollnäs GIF.
Elitserien herr är den högsta serien i Svensk Bandy. I Elitserien finns det mycket kunskap, välutbildade
ledare och kloka människor som dagligen jobbar med senior och ungdomsverksamhet för att skapa
en attraktiv sport samt skapa förutsättningar för unga spelare att ta steget in i elitverksamheten.
Steget mellan elit och ungdom är verkligen stort och behöver förberedas under många säsonger
för att inte riskera våra ungdomar till framstressade beslut, utslagning och i värsta fall skador i tidiga
år när det är som tuffast att välja riktning.
Därför föreslår vi att 12 seniorer samt 2 st så kallade ungdomsavbytare tom U21 (födda 1999) får
användas redan från kommande säsong i Elitserien dam och herr, Allsvenskan herr.
Byt namn till Ungdoms avbytare istället för Junior avbytare så blir det enkelt och bra.
Sedan är det föreningarnas ansvar att ge plats åt dessa spelare, att utvecklas och ges speltid.
Nu gällande beslut kommer att skapa en tidigare utslagning och stressa fram spelare innan de är
mogna för spel i våra Högsta ligor. Svensk bandy ska inte vara förknippat med tidig utslagning och för
tidiga debuter som riskerar spelarnas säkerhet
Genom detta förslag kommer det bli flera ungdomar som ser chansen att kunna få prova på
bandyspel på allra högsta nivå och ta klivet upp som seniorspelare när man är som bäst förberedd.
Förslaget kommer innebära att det fylls på med spelare i flera lag i seriespel eftersom flera ungdomar
kommer att kunna utvecklas i lugn och ro utan att bli utslagen före 21 års ålder.
Motion till Svenska bandyförbundets årsmöte 15 juni 2019
Vi anser att definitionen junioravbytare tas bort och ersätts med enbart ungdomsavbytare.
Som ungdomsavbytare får två (2) spelare vara upp till 21 år (född 1999).
Förslag på ny skrivning i TB;
6 § Avbytare
Elitserien herr och dam, Bandyallsvenskan herr och P19 (juniorelitserien)
Varje lag har rätt till 5 avbytare, varav en (1) är målvaktsavbytare. I seniorbandyn har lagen rätt till
två (2) senioravbytare och två (2) ungdomsavbytare upp till 21 år (född 1999).
De två (2) ungdomsavbytarna skall vara utespelare.
Lagen ska alltid ha två (2) namngivna och fullt utrustade målvakter.
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