
 

 

Motion till nästkommande årsmöte i Boo FF mars 2017          2017-02-15 
 
 
 
 

 
Motion – Förskjutning av tidpunkt för uttagning till Förstalag 

 
Bakgrund 
 

I Boo FF sker uttagningar till det så kallade ”Förstalaget” under det år barnen fyller 10 år. Pojkar och 
flickor födda 2007 är de som kommer att ingå i uttagningarna nästa gång med provträningar våren 
2017 och uttagning efter sommaren.  Bedömningen av om barnet tas med i ”Förstalaget” grundas på 
attityd, teknik, taktik och fysik.  
 
Vi, ett antal föräldrar med barn i P07 tillika ledare i P07, ser för många nackdelar både för individen 
och gruppen med uttagning i så pass tidig ålder och ser inte att det uppvägs av dess eventuella 
fördelar. Vår önskan är därför att Boo FF modifierar nuvarande modell med att uttagningar till 
”Förstalaget” förskjuts framåt och att ”Förstalaget” bildas först det år barnen gått ut 6:e klass. Övriga 
delar i modellen såsom samträningar mm är något vi ser positivt på och vi ser det som viktigt att 
möta alla barns behov.  
 

Beskrivning 
 
Att förskjuta uttagningen till ”Förstalaget” tillsammans med klubbgemensamma aktiviteter, är något 
som vi anser vara i linje med klubbens målsättning ”Så många som möjligt, så länge som möjligt”.  
 
Några av de nackdelar vi ser med tidig uttagning och som vi vill undvika genom att skjuta på 
uttagningstidpunkten är: 
 

- Splittring av gruppen och risk för att nuvarande lag upplöses eller tappar motivation, spelare 
och tränare.  

- En allmän försvagning av övriga Boo FF-lag, vilket kan ge följdeffekter. 

- Barnen är för unga för denna typ av uttagning och det är svårt att se syftet. Urvalsprocessen 
är svår och sättet man tackar nej på kan få stor påverkan på barns mående och fortsatta 
intresse.  

- Negativ påverkan på kompisgrupper även utanför plan och gruppkänslan kring fotboll. 

- Gynnar inte flera sporter för de som är med i ”Förstalaget” och forskning visar att det är 
gynnsamt att utöva flera sporter. 

- Ett argument som brukar nämnas till ”Förstalagets” fördel är att det ger de som vill spela 
mer möjlighet att göra det. Det är dock högst troligt att dessa personer som vill spela mer 
och som endast har fotboll som sport till stor del även återfinns bland dem som inte tas ut i 
”Förstalaget”, då relativt liten andel tas ut. Det är inte barnen som väljer att de vill vara med 
i ”Förstalaget” utan vuxna som väljer vilka som ska få vara med. 
 

Vi tycker att det är viktigt att i befintliga lag skapa utmaning och utveckling till alla och vi ställer oss 
även positiva till klubbgemensamma aktiviteter där så är praktiskt möjligt, tex: 

- Samträningar och extraträningar som till viss del finns redan idag. Gärna med extern tränare.  

- Mer utmaning till de som så önskar t ex kompletterat gemensamma träningstillfällen under 
vinterhalvåret för de som bara har fotboll som sport. Mixlag i svårserie (eller liknande). 

- Samarbete mellan lagen. 
 



 

 

 
 

En förskjutning av uttagningen till ”Förstalaget” är något som vi anser gynnar barnen, utvecklingen, 
och Boo FF och något som är helt i linje med Boo FFs vision och målsättning. Vi anser också det vara 
viktigt att alla barn får utveckling och utmaning även då nuvarande lagtillhörighet behålls. Exakt 
utformning på detta är något som kan utformas av ledning och styrelse i Boo FF i dialog med ledarna 
inom Boo FF. 
 
 
Vi yrkar att: 
 

1. Vi yrkar på att senarelägga uttagningen till "Förstalaget" tills dess att barnen gått ut 6:e klass 
från och med nästkommande uttagning.   

2. Vi yrkar på att styrelsen skall utreda och återkomma med förslag på hur man kan möta alla 
barns behov, också de som är ambitiösa och har kommit långt i sin utveckling (från tid till 
annan), med nuvarande lagtillhörighet.  
A) Med målsättning att planen är i bruk hösten 2017. 
B) Notera att vi i samband med denna diskussion fått in flera bra förslag vad punkt 2 skulle 

kunna bestå av. Vi delar gärna med oss av dessa förslag, skriftligen eller muntligen.  
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