Göteborg 2020 03 11
UTLÅTANDE FRÅN FÖRBUNDSSTYRELSEN ANGÅENDE INLÄMNAD MOTION TILL
ORDFÖRANDEKONFERENSEN 2020
Sammanfattning
IBK Bergum har inkommit med en motion gällande

att komplettera den nedre åldersgränsen
för spel på mörkröd nivå med ett krav eller en stark rekommendation på fysisk storlek.
Bakgrund

För spel på mörkröd nivå finns det krav/rekommendation på lägsta ålder (14 år). I syfte att ge
vissa underåriga spelare en extra utmaning matchas dessa ändå mot ett äldre och tuffare
motstånd i lag som spelar på mörkröd nivå. Den underårige spelaren riskerar därmed skador
till följd av att de spelar i fel matchmiljö samtidigt som spelarna med rätt ålder hämmas i sin
utveckling då de tvingas ta extra hänsyn till motståndare som inte är tillräckligt fysiskt mogna
för aktuell matchmiljö.
Förslag till beslut
Komplettera den nedre åldersgränsen för spel på mörkröd nivå med ett krav eller en stark
rekommendation på fysisk storlek, förslagsvis i form av ett minimikrav på längd, för
underåriga spelare.
Medianlängd för pojke 14 år är 1,66 cm och medianlängden för flicka 14 år är 1,63 cm.
Utifrån dessa två statistiska mått kan ett lämpligt generellt minimikrav på längd vara 1,60 cm
för spel på mörkröd nivå för underårig spelare.
FS yrkar avslag på motionen
Göteborg den 11 mars 2020
Mats Lomander
Förbundsordförande

UTLÅTANDE FRÅN FS PÅ MOTION FRÅN IBK Bergum gällande förändring regler
kring spelarnas mognad och storlek på mörkröd nivå. FS.
FS yrkar avslag till motionen i sin helhet:
FS anser att det inte är möjligt att införa denna typ av regler, det skulle vara
diskriminerade mot de spelare som har ålder inne men inte den fysiska storleken.
FS anser att detta ligger på föreningen och tränarna att avgöra om spelaren klarar
av denna nivå dock har vi en lägsta ålder på 14 år förr att deltaga på mörkröd
nivå.
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