
Motion 1: Bortamatcher med långa avstånd ska spelas på helger.

Bakgrund:
Bajen Fans främsta åtagande är att få bajare att resa på bortamatcher. Matcher som spelas
på helger främjar supporterkulturen och ger fler supportrar möjligheten att se sitt lag spela
på bortaplan. Det har tidigare diskuterats inom Hammarbys supporterled men nu har
diskussionen blossat upp på andra håll i landet, där det föreslås att bortamatcher med
längre resväg än 30 mil alltid ska spelas på helger.

Man hade kunna argumentera för att alla matcher ska spelas på helgen, men då
spelomgångar under vardagar ibland "måste" förekomma för att säsongen ska passa ihop
med uefadatum etc. så känns detta förslag som en bra början, där veckoomgångar skulle ha
kortare resväg än de som spelas på helger.

Förslag:
Bajen Fans ska aktivt arbeta för att bortamatcher längre än 30 mil ska spelas på helger.
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Styrelsens yttrande:
Styrelsen sympatiserar rent ideologiskt med principen om att fotboll ska spelas på helger,
och att bortasupportrar ska prioriteras i den mån det går vad gäller matchdagar och
avsparkstider. Bajen Fans har under en längre tid arbetat aktivt med just denna fråga inom
framför allt SFSU, samt även fört samtal med Hammarby Fotboll. I bägge forum har bland
annat just den lösning som motionären föreslår förts fram som ett alternativ.

Däremot ser styrelsen en viss problematik i att ett eventuellt bifall av motionen som den är
formulerad i dagsläget skulle kunna innebära att föreningens arbete kring frågan låser sig vid
ett specifikt förslag. Detta av ett par anledningar:

- Styrelsen är inte säker på om just 30 mil är en optimal gränsdragning för oss
Hammarbysupportrar. Att då låsa sig vid ett sådant förslag skulle innebära att
eventuella bättre lösningar för vår del inte kommer upp för diskussion framöver
(däremot utesluter vi inte att vi landar i att motionärens förslag trots allt är bäst).

- Motionärens förslag lyfter endast bortaresande. För styrelsen är vår bredare
ståndpunkt egentligen att alla fotbollsmatcher ska spelas på helger, såväl hemma
som borta. Hammarby Fotboll arbetar redan just för detta, men vi anser det vara ett
viktigt tillägg då vi i vårt arbete framöver genom SFSU ska kunna sätta press på
andra klubbar som föredrar hemmamatcher på vardagar.

Vi skulle därför vilja tillägga i förslaget att regeln om just 30 mil endast skall ses som en
utgångspunkt och att styrelsen ges frihet att arbeta även för andra gränser gällande avstånd
och tid, samt att arbetet ska gälla alla matcher, såväl borta som hemma.

Styrelsen föreslår årsmötet att motionen bifalles, med styrelsens förslag på tillägg.


