Möte om Stockholm Volley Cup, 20130912
Närvarande, 8 representanter från 5 klubbar, Solna, Södertälje, Sollentuna, Lidingö, och
Danderyd. Åsikter från fler hade kommit per mail innan. De närvarande var
förvånansvärt samstämmiga om besluten nedan, så det verkar som om vi alla är bra
överens om riktningen.
Nedan följer en sammanfattning av besluten som togs. Vi testar dem i år och fungerar
det inte så får vi ändra igen till nästa år. Vi ber er komma ihåg att de flexibla reglerna,
t.ex. dispenser, är till för att ge möjligheten till så många som möjligt att vara med och
inte för att missburkas för att vinna. Vi var överens om att det är bättre att vara generös,
men då även ha möjligheten att anmärka på en klubb som missbrukar den flexibiliteten.
Då det fortfarande verkar oklart var, i U11 eller U13, som den nya Level 3 skall spelas
bestämdes inget runt den.
Tävlingsprogram
Alla vill ha ut planeringen tidigare. Problemet är att innan organisatörerna fått in
anmälningarna från klubbar vet de inte hur stora hallar som behövs för respektive klass
plus att de inte heller fått in alla halltider från klubbarna. Lasse Broström, organisatör,
förklarade alla olika önskemål och man inser att det näst intill är ett omöjligt pussel där
krockar är oundvikliga.
Följande bestämdes för att trots allt bättra på detta:
- Första omgången i oktober planeras in fast baserat på prognos av antal deltagarlag. Vi
tittar dessutom på möjligheten att, som förr, anordna en stor samling för många klasser
vid någon anläggning med väldigt många banor, typ Bosön eller Botkyrka.
- Förtydliga att det inte kostar att anmäla ”för många” lag. Organisatörerna fakturera
inte för lag som inte varit med de första omgångarna. Vi hoppas att det gör att vi får in
anmälningarna tidigare.
Kallelse/Spelschema
Ett annat problem har varit att man inte förrän samma vecka fått kallelse med tider och
att spelschemat kommit ut sent. Det senare har till del berott på att det ofta kommer in
anmälningar efter sista anmälningsdag.
Åtgärder
- Organisatörerna lägger ut mer information i förväg med t.ex. preliminära tider
- Kallelser kommer ut tidigare, minst en vecka i förväg och sista anmälningsdag flyttas
från torsdag till onsdag.
- Strängare hållning till för sen anmälan. Har man inte anmält att man kommer onsdag
kväll, får man inte delta. M.a.o. ingen anmälan=kommer inte
Långa dagar. I klasser där det är fler än 24 lag kan det ibland bli väldigt långa dagar med
glest mellan matcherna när det inte finns 5 banor tillgängliga.

- Undvika långa dagar, och i så fall dela upp i två ½ dagar. Där viss lag spelar förmiddag
och andra eftermiddag. Vi vet att det finns nackdelar med det handlar om ett par gånger
per år och för barnen ser vi mer nackdelar än fördelar.
Fler omgångar
Många på mötet tyckte att det saknas en omgång under våren. De äldre klasserna har
diverse SM-slutspel, medan de yngre bara har Falköping, och Kidsvolley inget alls. Vi
beslöt följande:
- En extra omgång för Kidsvolley, U13, U15 och U17 Flickor. Inte pojkar, då de många
PU17 spelar U19.
Dispanser/Mixed
Av erfarenhet har det hänt att om dispenser ges efter jul, toppar vissa klubbar sina lag
genom att plocka in överåriga spelare. Dock vill vi ge möjlighet för nybörjare som börjat
efter nyår att delta.
Åtgärd:
- Dispens för nybörjare möjlig efter nyår.
Vissa klubbar har svårt att få ihop lag i flickserierna och andra har ett fåtal pojkar som
inte räcker till ett lag.
Åtgärd:
- MIXED tillåtet även i flickserier. Detta genom att man söker dispens. Ingen gräns för
antalet pojkar. Så rena pojklag är också möjligt. Detta kan t.ex. vara bra i klasser där
väldigt får pojklag finns. Sen förr får flickor spela i pojkserier.
Avgifter
Avgifterna, som har varit de samma i många år, beslutades ligga kvar. Vad gäller rabatt
för Gottland ansåg vi detta vara en Distriktstyrelsefråga. En omgång/helg på Gottland
vore kanske något. Kanske Mixedturnering?. Vi undrade om inte Gottland kunde
arrangera en omgång i lånad hall i Nynäshamn kanske, för att komma halvvägs.
Vid protokollet
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