Remissvar Tävlingsbestämmelser 2019-20
Lunds VK ställer sig positivt till förslaget till de nya tävlingsbestämmelserna för 2019-20 .
Vi anser att flera av förslagen kommer att gynna utvecklingen av Svensk Volleyboll både på elitserienivå
och divisionerna under.
§30 Internationella övergångar till Sverige
Förslaget om övergångsfönster för internationella transfers tycker vi är rätt riktning att gå. Många
elitserieföreningar kämpar med ekonomin och med detta förslag kan vi minska fokus på vikten av dyra
internationella spelare i svensk elitserie och minska möjligheten att sent på säsongen förstärka trupperna
med dyra lösningar. Ett kortare övergångsfönster kommer att bidra till att föreningar får jobba mer
långsiktigt med sina spelartrupper.
§31 Utbildningsbidraget
Förslaget till nytt utbildningsbidrag ser vi som mycket positivt då det kommer att ändra form från att i
nuläget vara mer eller mindre ett rekryteringsbidrag (föreningen där första licensen skapades får ett bidrag
för det) till att faktiskt ge de föreningar som utbildar spelaren under flera ungdomsår ersättning för det
arbete som läggs ned. Det kommer att ge fler föreningar möjlighet att få ersättning för sitt arbete med
ungdomsspelare och ett incitament att rekrytera och utbilda spelare. I SEV har det diskuterats att
elitserieföreningar bör ändra fokus från elitserieföreningar med ungdomsverksamhet till
ungdomsföreningar med elitserieverksamhet. Detta förslag kommer att sätta mer fokus på vikten av
ungdomsverksamhet i Svensk Volleyboll.
Det känns rimligt att SEV och SVBF gemensamt kommer fram till en summa för utbildningsbidraget. En
summa som värdesätter föreningarnas viktiga arbete med ungdomsspelare.
Detta förslag kommer inte heller att öka administrationen för föreningarna gentemot nuvarande system då
utbildningsbidraget även fortsättningsvis kommer att hanteras via SVBF och all licensinformation finns
tillgänglig elektroniskt.
§52 Fler lag i seriesystemet samt §36
Bra förslag om att öppna för att spelare kan vandra fritt mellan lagen i en förening under hela säsongen.
Färre begränsningar till möjligheten för spel är positivt.
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