Motion - Yngre Junior SM Förändring av spelform
Enligt RF finns inom barnidrotten en toppnivå för antal medlemmar vid 11 års ålder. Sen
slutar en majoritet av våra barn och ungdomar som en följd av för stort fokus på tävling och
prestation. Det finns från RF tydliga direktiv på att inte ha serier, bedömningar,
prestationsvärdering etc för våra yngsta utövare. För att anpassa oss till dessa direktiv så
föreslår vi att vi tänker annorlunda kring våra tävlingar för de yngsta spelarna och därmed
börjar med att se över Yngre Junior SM.
RF’S 2025 Strategi - “Svensk idrott har i sina demokratiska beslut visat att många tror på en
annan syn på träning och tävling som bättre speglar forskningen. En idrott där barn och
ungdomar tränar och tävlar till orken sätter stopp, men uppmuntras att fokusera mer på den
egna utvecklingen än på att jämföra sig med andra.”
Strategi 2025 FAQ - “Vi behöver däremot titta på är hur vi tävlar för att det ska vara en
meningsfull del i den långsiktiga utbildningen för de som är med och inte bara en jakt på
resultat som i det långa loppet inte är viktiga. Flera förbund har till exempel tagit bort
serietabeller och liknande för unga barn. Det är ett sätt att påminna både vuxna och barn om
vad som är viktigt och skifta fokus från den resultathets som ibland tar över. “
Vi föreslår, utifrån dessa direktiv, att tävlingsformen för Yngre Junior SM ändras från en
rankingtävling till en aktiv social tävling. Lagen skulle erbjudas ett minimum antal matcher
tillika en social kvällsaktivtet (denna aktivitet finns redan idag). Fokus för tävlingen skulle
ligga på att skapa en social och positiv atmosfär, lika mycket som att utvecklas inom sporten
curling. Liknande det som redan är implementerat för YOG så skulle sista dagen av
tävlingen bestå av ett delmoment med “any-dubbel” där deltagarna slumpvis skulle få bilda
lag och delta i en dubbeltävling. Vårt mål är att skapa ett evenemang som motiverar unga
spelare genom intresset för sporten och gemenskapen och flytta fokus från ett ranking- och
elittänk.
Vi föreslår att detta införs redan säsongen 2019/2020.
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