Styrelserna ÖBDF och MsvBDF:s förslag till gemensamma serier. (U15 och
äldre)
Bakgrund: Vid förra årsmötet beslöt årsmötet att vårt tävlingssamarbete med Mellanasvenska BDF
skulle avslutas. Motivet från motionären (Nyköping) var främst de långa resorna. Styrelsen ville att
den gemensamma tävlingskonferensen skulle avgöra frågan. Nu beslöt årsmötet enligt motionären,
och samarbetet har upphört under säsongen 2018/19. Beslutet väckte irritation hos MsvBDF, och
flera av våra föreningar reagerade negativt. Andra föreningar, som var på förra årsmötet, säger sig ha
ändrat uppfattning. Nu har ÖBDF:s tävlingsutskott, efter samråd med MsvBDF, utarbetat ett nytt
förslag, med minimum av resor. För resa måste vi om vi skall utveckla basket i vår region. Utöver vårt
eget beslut, förhoppningsvis i positiv anda, så måste vi avvakta MsvBDF:s årsmötesbeslut innan
någon förändring kan genomföras.
Syftet: Det spelas för få matcher i våra serier. 2 serier uteblev helt 2018/19, och våra domare får för
få matcher för att kunna utvecklas.
Om vi tänker oss de lag som spelar i dag i resp serie så har vi skissat på följande förslag.

Arvika, Sunne, Karlstad har längst avstånd från Mellansvenska.
Ett sammandrag med 3 lag ser vi som det bästa. Då kan man köra 2 sammandrag samma dag.
Antingen tjejer och killar eller 2 olika åldersgrupper. Man får in 6 matcher i en hall en helgdag.

Vill man köra 4 lag vid sammandrag är detta helt OK. Då används mallen för RM/USM gällande
spelschema.
Ett alternativ om det ser ut som idag är nedan exempel på: 4 lags grupp.
Spelplats Katrineholm:

Spelplats Örebro / Eskilstuna:

Arvika

Sunne/Karlstad

Visby

Eskilstuna

Nyköping

Örebro

Motala

Nyköping alt Visby

Man kommer aldrig ifrån helt att något av de närliggande lagen måste spela med i sammandragen.
Men sammandragen är annars mest till för de med långa resor. Kortare resor spelar som vanligt som
det är nu.
Ang Visby: Inget hindrar att Visby kör en 3-lags grupp hos sig. Med de lag som finns i ÖBDF idag. Med
övernattning spelar man hemma och borta möte samtidigt den helgen. Utan övernattning blir det
endags spel med 3 matcher totalt.
Vi tänker oss också 2 sammandrag hösten och 2 sammandrag våren.
Dessa ska inte krocka med RM, USM, regionsläger eller annat.

Däremot kan de lag som inte spelar med i sammandrag spela vanliga seriematcher då.

Lämpliga spelorter om det vore idag är Katrineholm/Norrköping resp Örebro/Eskilstuna.
Det ligger mitt i för många lag.
En grupp med Motala, Örebro, Arvika/Karlstad vore också möjlig med Motala som spelplats.
Sprider man där ut matcherna över en helg kan Linköping och Norrköping haka på för enstaka match
mot de lag med längst resa.

Styrelsen föreslår årsmötet att ställa sig bakom förslaget samt uppdra åt
styrelsen, tillsammans med Mellansvenska BDF att utarbeta ett
tävlingsprogram, minst enligt förslaget.

