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Motion senareläggning av start förstalag samt utveckling av verksamhet. 
 
Nuläge 
 
I Stockholmsfotbollen idag så har en övergripande majoritet av alla föreningar förstalag. I dom flesta 
fall så bygger dessa på att vid vissa tillfällen få spelare med ambition att söka till förstalag.  
Med målet att senare få in dom i seniorverksamheten i respektive förening. 
 
Start av förstalag varierar stort, Boo FF har valt en modell som bygger på att spelare inför det året 
man fyller 11 år har möjlighet att söka sig till ett förstalag på flick resp. pojksidan. 
 
En tydlig tendens är att lag hoppar av föreningar för att kunna satsa än mer tidigare.  
 
Stockholmsfotbollsförbund har under 2015 samt 2016 tagit beslut om att tabeller skall startas först 
det året spelaren fyller 13 år. Tagit bort möjligheten för lag att spela i äldre årsklass, samt öppnat 
upp för lag och föreningar att själva välja nivå på division att spela i. 
 
Boo FF och Styrelsen tycker att det är viktigt att ta hänsyn till både pojkar och flickor i denna fråga 
och har därför vid val av ålder för start av första lag tagit särskilt hänsyn till att en stor del flickor idag 
spelar seniorfotboll redan från 15–16 års ålder. Detta medför att de har ett större behov av 
fotbollsutmaning i yngre år än vad pojkarna i motsvarande ålder har. Vi tror inte heller på att vi som 
förening ska ha olika åldrar för pojkar och flickor.  
 
Förslag 
 
Med Stockholmsfotbollsförbunds nya inriktning som grund enligt ovan, samt input utefter inkomna 
motioner från medlemmar, så föreslår styrelsen:  
 
Senareläggning för start av förstalag till inför det år spelaren fyller 13 år, möjligheten att söka 
kommer vara inför detta år dvs. när spelaren är 12 år. 
 
Styrelsens förslag är att detta införs redan inför år 2018 dvs. sökprocess för nästa förstalag kommer 
att ske under hösten 2019, första kull som berörs av detta är 07 kullen. Detta innebär att ålderkullar 
som redan startat förstalag inte påverkas.    
 
Styrelsens kommer också starta en grupp med ledare från utvecklings samt förstalag, sportsligt 
ansvariga och representanter från styrelsen, för att under året se över och planera för hur 
föreningen med ovan förändring, skall kunna bedriva en bra kvalitativ verksamhet för spelarna i 
föreningen.  
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