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MOTION – Coach time out för yngre juniorer
BAKGRUND:
Det blir vanligare och vanligare att yngre juniorlag coachas från läktarplats, i de flesta fall i smyg men
även mer eller mindre öppet. Självklart kan man se på fenomenet med olika ögon. ”-Det är ju bara en
Yngre Junior tävling...” eller ”-De är ju bara med för att lära sig...”
Personligen upplever vi och flera vi talat med att coacher bör ges möjlighet att ge feedback under en
match även om laget inte begärt det. Många yngre lag glömmer tyvärr bort att man har rätt till en
time out och då missar man flera chanser till utvecklande feedback i rätt skeden under en match.
Med en regel om ”coach time out” slipper vi smygandet och smusslandet som av de flesta upplevs
som fusk. Indirekt lär en ju en smusslande coach sitt lag att det är okej att ”fuska”, något som i allra
högsta grad strider mot ”the spirit of curling”.
En coach time out ska göras i pedagogiskt syfte, men för att undvika att matcher/turnering fördröjs
onödigt bör möjligheten givetvis begränsas starkt på något bra sätt.
1) En av coach begärd time out per match som samtidigt innebär att lagets skipper förlorar sin
”egen” rätt till time out. (Kanske ska även motståndarens coach kunna få prata med sitt lag?)
2) Lagets coach får tre ”time out kort” att nyttja/hushålla med under hela turneringen, men får
naturligtvis bara använda max ett per match.
VI YRKAR ATT:
Svenska Curlingförbundet inför möjligheter för coach/tränare i yngre junior tävlingar att från ”bänken”
och i ett utbildande syfte begära time out antingen en gång under en match och/eller ett begränsat
antal gånger per turnering.
Om något synes oklart förutsätter vi att styrelsen kontaktar motionärerna för ev. förtydligande.
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