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Motion angående uttagningarna till Prins Bertils Junior Cup
Bakgrund
På årsmötet 2017 beslutades det om införande av en kvaltävling för ungdomar som uttagning
för representation vid Prins Bertils Junior Cup. Efter beslut av RF om regler för barn vid
idrottsutövande, beslutade SSBF:s UNK att man inte kunde ha en uttagningstävling för Prins
Bertils Junior Cup på grund av att vi inte har tillräckligt med juniorer i vårt distrikt.
Trots att distriktet gör gällande att SBF har klargjort att cupen är till för juniorer, så har man
under alla år skickat spelare som inte uppnått junioråldern.
Man måste ha med i bedömningen att RF:s rekommendationer gäller barn. Med detta menar
man barn upp till och med 12 års ålder.
” Barn Är enligt Idrotten vill aktiva upp till och med 12 år. Hänsyn ska dock alltid tas till fysisk, psykisk
och social mognad.” ( Kopierat från RF:s definition.)

Dessutom skall ju alltid föräldrarnas bedömning om barnets väl tas största hänsyn till.
Motivering
Vi har överlag ett alldeles för litet utbud av tävling för våra ungdomar inom svensk boule. En
kvaltävling till en så prestigefylld tävling, skulle skapa ytterligare en möjlighet för våra
ungdomar att träffas och lära känna varandra.
Bedömning
Införande av en viktig tävling för distriktets ungdomar skulle gynna utvecklingen av vår
ungdomsboule. För tillfället känns det som om vi är på gång med nya ungdomar i distriktet.
Det är då oerhört viktigt att vi skapar möjlighet för dom att tävla och utvecklas med andra
ungdomar.
Förslag till beslut, yrkande
Föreslår årsmötet att återigen besluta om att införa en kvaltävling för distriktets ungdomar för
deltagande i Prins Bertils Junior Cup från och med 2018.
Namn
Torsten Lagerkvist, ordf

Förening/distrikt
Tyringe Boulegetingar

Distriktsstyrelsen yttrande:
Motionären motionerar återigen angående uttagningarna till PBJC.
Efter kontakt med både RF och SBF efter 2017 års distriktsmöte gällande
uttagningarna till tävlingen, konstaterade båda instanser att årsmötesbeslutet var
stadgevidrigt.
PBJC är en juniortävling och nu liggande TB gäller vad avser bl. a. uttagningarna.
Distriktsstyrelsen föreslår därför distriktsmötet besluta
att avslå motionen

