Motion till Svenska rugbyförbundets förbundsmöte 2018
Rubrik: Satsa på ungdomsidrotten – Höj åldersgränsen för att spela med seniorer till 17 år
Motionär: Stockholms Rugbyförbund (distriktsförbund)
Yrkande: Vi yrkar på att Svenska Rugbyförbundet höjer åldersgränsen för ungdomar (pojkar
och flickor) att få spela med seniorer enligt följande;
-

En spelare är senior kalenderåret efter spelaren har fyllt 18 år
En spelare får endast ges dispens under det kalenderår spelaren fyller 18 år
Dispens får endast ges av Tävlingskommittén (som idag) och endast för bestämda
matcher

Bakgrund: Det finns många skäl för denna motion. De viktigaste är säkerheten för spelarna,
tillväxten av nya spelare och en jämlik rugby (alla andra regler är desamma för kvinnor och män).
Dagens system har en gammal historik, som mer har växt fram ifrån att låta alla få vara med och
att det ofta saknas spelare i seniorlagen. De större rugbyförbunden i världen har regler i enlighet
med detta förslag, detta är baserat på omfattande forskning kring spelarnas säkerhet och
erfarenhet kring vad som behövs för att få tillväxt i ungdomsrugbyn. RFU (engelska förbundet)
debatterar även om de ska ta bort dispensregeln (17 år) för att säkerställa att få bättre tillväxt för
U18.
Riktlinjer från WR och i de större förbunden visar samtliga att det ska vara stor restriktivitet för
spel av icke myndiga spelare i seniorrugby. Uppföljning i Junior Viking programmet visar också
att underåriga spelare får allvarligare skador, som också kräver längre rehabilitering, efter spel i
seniormatcher. Vi vill med denna motion säkra att vi inför regler som gör det säkrare för
ungdomar att spela rugby. Vi måste göra det nu, innan något allvarligt händer. En enda allvarligt
skadad spelare är en för mycket.
Inom Stockholm Rugbyförbund ser vi även att för att få samma goda tillväxt i antal spelare i
åldern 15 till 18 år, som vi har haft inom U8-U12, så behöver vi få matcher för alla spelare. I
dagsläget, så är det endast de (16 till 18 år) som är med i landslagsläger och spelar seniorspel
som får tillräckligt med spel. För flickor i åldern 12 till 15 år är det endast de som spelar med P14
som får tillräckligt med matcher. Övriga får väldigt få matcher per säsong och vi ser där att vi
tappar många spelare. Vi har dessutom sett att avsaknaden av matchspel i respektive
åldersgrupp, gör det mycket svårare att rekrytera och bibehålla nya spelare. T.ex. var ett antal
tjejer som spelar handboll intresserade att börja men när de förstod att det inte fanns några
matcher för dem (utom med killar) så slutade de.
Vi lägger fram denna motion, då SRF styrelse inte har genomfört de skärpningar av reglerna som
de tagit beslut om tidigare år och därför behöver ett tydligt beslut från årsmötet. Med denna
motion gör vi vår sport säkrare och vi satsar på tillväxt av spelare i åldern 15 till 18 år.
Rösta ja till denna motion och visa att vi satsar på ungdomsrugbyn.

