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MOTION – U18 SOM NY ÅLDERSKLASS I SM
BAKGRUND:
Åldersintervallet från maxåldern i YJSM till maxåldern i JSM är idag ganska stort vilket indirekt
påverkar lusten till fortsatt tävlande hos många vid uppflyttning till junior.
I det stora (5 år) åldersspannet är skillnaderna i både individuell och lagutveckling väldigt stora vilket
gör att steget upp till ”äldre junior” upplevs väldigt stort för många. Att hitta motivation för att sätta
upp nya mål med en femårig horisont känns avlägset för de flesta 16-åringar. Idag har man i de flesta
fall två år kvar i gymnasieskolan som 16-åring, och det är ungefär den tiden man klarar att planera för i
sitt liv. Tankar på vidare studier, i många fall på annan ort, gör att man inte kan/vill planera för en
lagsatsning under en så pass lång tid.
Självklart drivs många att fortsätta med curling av den sociala samvaron och gemenskap man får
genom curlingen, men likafullt är känslan att få vinna något som kryddar tävlandet för de flesta.
BEDÖMNING:
Utifrån de övervägande positiva reaktioner vi fått när vi diskuterat förslaget med olika representanter
för ”Curling Sverige” (tävlande, ledare [klubb/förbund] och domare) gör vi bedömningen att ett
kortare intervall mellan åldersgränserna för juniorer skulle stimulera fler att stanna kvar och fortsätta
tävla då man har möjlighet att sätta korta delmål. Svensk curling har inte råd att tappa bredd om man
vill fortsätta finnas med i världstoppen i framtiden,
VI YRKAR ATT:
Svenska Curlingförbundet för att stimulera fler till fortsatt tävlande snarast ska inrätta U18 som en ny
åldersklass för juniorer. Vidare föreslår vi att man ändrar namn på juniorklasserna i SM till en mer
beskrivande form för att både vara tydligare men också för att harmoniera bättre med övriga sporter.
(U16, U18, U21)
Om något synes oklart förutsätter vi att styrelsen kontaktar motionären för ev. förtydligande.
Referenser:
Kanada har nyligen infört U18 som åldersklass.
”It is not age or stage appropriate (and perhaps even detrimental) to have 14 and 15 year olds compete
against 19 and 20 years old at the current Canadian Juniors (Under 21) Championship.
”to keep as many young athletes as possible in the game at this critical stage of participation.”
”research shows what the athlete was doing between the ages of 13 and 17 years, was the most critical
stage to the athlete’s development.”
Även USA har infört U18 som klass i sina nationella mästerskap.
”As we continue to strive for sustained international competitive excellence, the USCA High Performance
Director and National Coaching Staff are considering several ideas to improve current programs. Among
these is the addition of a U-18 National Championship to further develop the pipeline of younger athletes.”
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