
Motion till VSK Fotbolls årsmöte 2023 
 
Förslag om att utöka ungdoms- och juniorverksamheten med breddlag 
 
Bakgrund 
I föreningsstadgarnas ändamålsparagraf anges att ”VSK Fotboll skall satsa på en bred 
ungdoms- och juniorverksamhet”.  Idag lever föreningen upp till denna föresats till och med 
det kalenderår spelarna fyller 14 år. Därefter bedrivs endast elitförberedande verksamhet i 
Akademiens fyra lag (P15, P16, P17, P19). Spelarna i dessa lag rekryteras efter ett särskilt 
förfarande och endast en mindre del har sin bakgrund i VSK Fotbolls egna ungdomslag. 

Det innebär att den absoluta majoriteteten av spelarna i varje årskull – varav många har 
spelat i VSK sedan fotbollslekis – tvingas lämna föreningen efter det kalenderår då de fyller 
14. 

Att Akademien gör ett urval och koncentrerar sina utbildningsresurser till de spelare som 
anses ha störst utvecklingspotential är okontroversiellt i en elitklubb som VSK Fotboll. Det 
finns dock mycket att vinna på att föreningen utökar ungdoms- och juniorverksamheten med 
breddlag: 
 

- Genom att erbjuda fler ungdomar en gedigen fotbollsutbildning och en meningsfull 
och hälsosam fritidssysselsättning ökar föreningen sitt sociala ansvarstagande. 

 
- Chansen att fler ungdomsspelare förblir aktiva ökar om de får fortsätta spela med 

flertalet av sina lagkamrater och slipper söka sig till en ny förening. 
 

- Risken att föreningen går miste om blivande elitspelare som utvecklas sent minskar.  
 

- Banden till föreningen och de grönvita färgerna förblir intakta också efter 14 års ålder. 
Det är viktigt för ungdomarnas identitet samt, inte minst, för återväxten av supportrar 
och framtida funktionärer och ledare. VSK Fotboll behöver fler, inte färre, stolta 
ambassadörer. 

 
Att det är fullt möjligt att på framgångsrikt sätt samtidigt organisera elitförberedande 
akademilag och breddlag kan exempelvis illustreras med IF Brommapojkarnas imponerande 
ungdoms- och juniorverksamhet. Som argument för att VSK Fotboll hittills har valt en annan 
väg brukar kostnader och relationen till andra klubbar i Västerås anges. Genom interna 
förberedelser och förtroendeskapande information inom Västerås fotbollsallians är det dock 
möjligt att genomföra den förändring som här föreslås på ett ansvarsfullt sätt.  
 
Förslag: 
Mot bakgrund av det ovanstående föreslår jag att årsmötet beslutar 
 
att VSK Fotboll senast från och med den 1 januari 2024 ska erbjuda breddlag i sin ungdoms- 
och juniorverksamhet.  
 
 
Fredrik Persson-Lahusen, livstidsmedlem 
 


