Minnesanteckningar från föreningsträffar hösten 2014
30 september – Arvika
-

-

-

Önskemål att de nya spelreglerna 2014/2015 publiceras på hemsidan.
Det kan vara svårt som förälder att hinna med att gå steg 1.
Mellansvenska har ett litet antal utbildare, och därför kan endast ett begränsat antal
utbildningar erbjudas inom distriktet.
Man måste visa ambition att gå en viss utbildning genom att påbörja den, för att den
skall kunna räknas.
Utbildning skall erbjudas av distriktets utbildningsansvarige till alla föreningar inom
distriktet.
SISU kan hjälpa till genom att erbjuda olika utbildningar, t ex skador-rehab,
IdrottOnline hemsida samt LOK-stöd mm, idrottsförälderutbildning m fl utbildningar.
Föreningarna uppmanas att ta kontakt med sina lokala SISU-kontor.
Diskussion om serieutbudet 2014/2015. Tunt i vissa åldersgrupper p g a att många lag
har dragit sig ur.
Starta lokal skolserie som komplement till nuvarande serieutbud? (diskussion)
Bra att slippa resor genom sammandragen, men svårt att spela 8 perioder i rad om
man är fjorton år och totalt tio spelare i laget. (Diskussion om paustiden mellan
matcher kontra svårighet att få tillräckligt lång halltid för sammandrag. 4 kap §1:2 i
tävlingsbestämmelserna om paustidens längd mellan matcher diskuterades.)
Basket/annan idrott (t ex fotboll) – svårt att kombinera ihop så att alla spelarna kan
delta.
Tanken med U13 måste vara mjuk introduktion till seriespel. Hur göra indelningen i
A- och B-lag så att alla får spela? (Diskussion om att undvika ”vi och ni” i U13.)
Vad händer om ett lag vägrar komma till match eller sammandrag? Ses som WO.
Kan man instifta en resefond eller någon form av kostnadsutjämning för resorna?

1 oktober – Köping
-

-

-

Utbildningshelger krockar med matcher. Det måste finnas möjlighet att gå
utbildningar (även under helger) under säsongen.
Regeln om att max två överåriga spelare per match får medverka får inte utnyttjas
eller missbrukas.
Aktuella utbildningar som erbjuds – vi gjorde en koll. Just nu erbjuds en grundkurs i
Uppsala, samt Grundkurs och Steg 1 inom Östsvenska distriktet. Alla intresserade är
välkomna att anmäla sig till utbildningarna.
Licensiering – inga frågor. Jimmie presenterade möjligheten att använda sig av
IdrottOnline-appen via smartphone för att t ex administrera licenser, närvaro på
träningar mm.
Lag utom tävlan – reglerna känns otydliga. Var går gränsen mellan att delta inom
respektive utom tävlan? Skall fler lag upp där? Vilka?

-

-

Fler sammandrag denna säsong är generellt positivt för att frigöra vissa helger, men
vad händer om man ej kan eller har råd att åka iväg till ett sammandrag?
Kan deadline för spelprogrammen läggas tidigare? Två datum för deadline (första
preliminär – andra definitiv)? När?
Diskussion om Trio BDF. Kommer Östsvenska och Mellansvenska att slås ihop?
Stockholm har tidigare haft helt stängda serier men tillåter nu fler undantag.
Diskussion om tiden mellan matcher. Bör vara minst 40 minuter tycker alla.
Samordna alla domararvoden så att det blir samma nivåer som i t ex Stockholm?
(Diskussion)
Diskussion om hur domartillsättningen görs inom våra tre distrikt. I Östsvenska görs
det på klubbnivå i ungdomsserierna. I Västmanland tillsätts ofta en grundkursare och
en mer erfaren/högre utbildad domare som mentor åt grundkursaren.
Blir det något DLT 2015? När/var?

2 oktober – Linköping
-

-

-

-

Diskussion om 14/24-sekundersklockan. Trots att uppgradering har gjorts kan det
inträffa att klockan inte kan ställas till 14 sekunder under gång, utan att först stoppas.
Ole informerade om hallenkäten som skall skickas in till ÖBDF, och att man bör
kontrollera så att 14/24-sekundersklockan fungerar som önskat efter uppgradering.
Kris Grundberg har en länk som i detalj förklarar de nya reglerna för teknisk foul.
Länken kan fås vid förfrågan till Kris.
Utbildningshelgen sammanfaller med höstlovet, vilket innebär att många är
bortresta. (Fler än tidigare reser nu bort på höstlovet.) Det måste därför finnas fler
tillfällen än under utbildningshelgen för att kunna gå utbildning, t ex under våren,
samt innan säsongen kommer igång (t ex i aug/sept).
Diskussion om domararvodena och traktamente. Förening som inte har tillräckligt
många egna domare kan bli pressade att betala traktamente och arvode samt resa
för tillresta domare vilket kan bli oskäligt dyrt. Diskussion om domartillgången inom
distriktet. Norrköping kan hjälpa till med domare om de får meddelande i god tid i
förväg.
Generellt önskar de närvarande föreningsrepresentanterna att samtliga
domararvoden höjs inför nästa säsong, de har legat på samma nivå under många år.
Ole ger samtliga närvarande föreningsrepresentanter uppmaningen att inkomma
med förslag på nivåer för domararvodena inför nästa säsong.
Skall/kan traktamentena avskaffas helt? (diskussion)
Kris berättar att domarna ofta får högre ersättning per match under cuper.
Jimmy berättade om domarträffen som nyligen genomförts i Norrköping, för att
säkerställa god kvalitet hos de domare som dömer i division 2.
Det måste finnas möjlighet att frigöra domare som vill gå vidareutbildning.
Vad händer om ett lag inte kommer till sammandrag? Tolkas som WO.
Om ett hemmalag flyttar en match blir de bortalag vid matchtillfället (enligt
tävlingsbestämmelserna).

-

Diskussion om kostnaderna för resorna. Några lag kommer inte att kunna delta p g a
de höga reskostnaderna.
Diskussion om nivåanpassning kontra matchkvalitet.
U13 måste spelas lokalt, ser dock inte ut så längre enligt spelprogrammen.
Samtliga deltagande lag måste svara på mail/telefonsamtal om matchdagar och tider
om man skall kunna få ihop alla scheman.
Man får dåligt rykte hos kommunen om man strular för mycket med matchtiderna
fram och tillbaka.
Match i samband med RM-helgerna borde kräva speciell hantering och godkännande.

Vid minnesanteckningarna
/Ole Olsson

