Motion från Bollnäs GOIF/BF
Bollnäs GOIF/BF har lämnat en motion att behandlas på Förbundsmötet 15 juni 2019.

Motionärens förslag
Bollnäs föreslår att definitionen junioravbytare tas bort och ersätts med enbart ungdomsavbytare.
Som ungdomsavbytare får två spelare vara upp till 21 år.
Bollnäs anser att detta förslag innebär, att det blir flera ungdomar som ser chansen att få pröva på
bandyspel på allra högsta nivå och ta klivet upp som seniorspelare, när man är som bäst förberedd.
Motionären bedömer, att förslaget medför att det fylls på med spelare i flera lag eftersom flera
ungdomar kommer att utvecklas i lugn och ro utan att bli utslagna före 21 års ålder.

Tävlingskommittén handläggande och beslut gällande ålderstukturen och junioravbytare
Den s.k. Åldersutredningen tillsattes efter en motion från Bandydistrikt Småland på Förbundsmötet
2016.TK bildade en arbetsgrupp med representanter från TK, Ungdomskommittén, FSE,
föreningsrepresentant från Stockholm, styrelserepresentant från Distrikt Småland och tjänstemän
från Förbundets kansli.
Arbetsgruppen avlämnade sin slutrapport 2018-02-06. Förslaget innebar bl.a. att junioråldern skulle
sänkas från 20 år till 19 år. Denna bestämmelse träder i kraft från säsongen 2019 - 20. Sänkningen av
junioråldern innebar, att TK beslutade att sänka åldern för junioravbytare till 19 år och att en
avbytare får var upp till 20 år.
Beslutet ledde till att FSE och ASF i en skrivelse till TK den 21 januari 2019 lämnade förslag till
omprövning av TK:s beslut angående avbytaråldern. Man föreslog att åldern för junioravbytare skulle
vara 19 år, och att man skulle behålla åldern 21 år för den andre avbytaren. I skrivelsen framhöll man
att motivet för omprövning var, att TK:s beslut kommit för sent och inte harmoniserade med
klubbarnas tidsplanering. Bakom skrivelsen stod Svensk Elitbandys klubbar och Allsvenska
serieföreningens klubbar.
TK Beslutade den 22 januari 2019 att revidera beslutet beträffande ålder för junioravbytare .TK
beslutade att tillmötesgå föreningarnas synpunkter och att behålla åldern för 21 årsavbytare. Detta
innebär såldes att lagen får ha två senioravbytare, en 21-årsavbytare och Junioravbytare 19 år samt
en målvaktsavbytare.

Styrelsens överväganden
Styrelsens konstaterar, att TK godkänt föreningarnas förslag till ändring av åldern för 21-årsavbytare
så sent som i januari 2019 och att samtliga föreningar stod bakom beslutet.
En ändring enlig motionärens förslag skulle innebära en mycket kort planeringstid för föreningarna.
FSE och ASF framförde i sin tidigare skrivelse, att föreningarna måsta veta tävlingsbestämmelserna i
god tid före nästa säsong. En bedömning som styrelsen också anser mycket viktig.
Styrelsen anser också, att beslutade förändringar i tävlingsbestämmelserna måste utvärderas efter
att ha gällt i minst ett par säsonger. Det är således enligt styrelsens bedömning inte möjligt att i
nuläget ändra bestämmelserna om avbytare till kommande säsong enligt motionärens förslag.

Styrelsens beslut
Styrelsen föreslår att Förbundsmötet avslår motionen, och att TK får i uppdrag att noga följa
utvecklingen och erfarenheterna beträffande avbytare och att vidta erforderliga åtgärder i samråd
med FSE och ASF.

