Motion från Sunvära Sportklubb
Sunvära Sportklubb (Sunvära) har lämnat en motion daterad 2019-04-22 att
behandlas på Förbundsmötet den 15 juni 2019.
Motionärens förslag
Motionären föreslår att Svenska Bandyförbundets Tävlingskommitté (TK) får i
uppdrag att begränsa antalet spelare som får flyttas från föreningens
representationslag (Damer Elitserien) till utvecklingslaget (Allsvenskan Damer).
Motivet, enligt motionären är, att seriesegraren i Allsvenskan Damer flyttas upp
i Elitserien. Motionären anför att med detta system kan förening som så önskar
spela med i stort sett Elitlaget i vissa allsvenska matcher och att detta innebär,
att man kan påverka placeringarna i Allsvenskan Damer på ett icke önskvärt
sätt.
Styrelsens överväganden
Bestämmelserna om deltagande i reservlag finns i Tävlingsbestämmelserna
Kap. 3. 5 §.
”Tre spelare (seniorer) – en målvakt och två utespelare – från
representationslagets senaste seriematch har rätt att representera sin förening
i lägre serie. Ungdomsspelare omfattas inte av begränsningarna utan kan i
obegränsat antal vandra fritt mellan representationslaget och reservlaget.”
Antalet senioravbytare är således begränsat i nuvarande bestämmelser. Under
säsongen 2018 – 1 9 var det två föreningar (Villa-Lidköping BK, Västerås Bandy)
som hade lag i de båda serierna. I lagens representationslag ingår sannolikt en
eller flera ungdomsspelare, som då enligt nuvarande bestämmelser kan vandra
fritt mellan lagen. I praktiken kan detta innebära, att det blir fler än tre spelare
som spelade i elitlaget den senaste matchen som kan delta i det allsvenska
laget.
Det är sannolikt också ett problem för de föreningar som har två damlag att ha
tillräcklig många spelare för att kunna delta med två lag. En begränsning av
antalet seniorer och ungdomsspelare som kan vandra fritt mellan lagen kan då
innebära att föreningen tvingas dra sig ur den Allsvenska serien,
Styrelsen har förståelse för Sunväras vädjan om att begränsa antalet spelare
som får flyttas från elitlaget till det allsvenska laget. En begränsning av antalet

spelare såväl seniorer som ungdomsspelare skapar sannolikt större sportslig
rättvisa i Allsvenskan Damer.
Styrelsen anser det viktigt att noga utreda och analysera konsekvenserna av en
ändring av bestämmelserna om deltagande i reservlag enlig Kap.3 § 5 i
Tävlingsbestämmelserna. Styrelsen ser positivt på motionärens förslag att ge
TK i uppdrag att utreda frågan och att analysera konsekvenserna av att
begränsa antalet spelare från Elitlaget som får representera föreningen i den
lägre serien. I analysen bör också ingå att analysera konsekvenserna för de
föreningar som har lag i både Elitserien och Allsvenskan, så att man inte
riskerar att tappa lag i Allsvenskan.
Styrelsens förslag
Styrelsen föreslår, att Förbundets Tävlingskommitté får i uppdrag att utreda
frågan med utgångspunkt från de överväganden som styrelsen redovisat ovan.

