Sammanfattning/protokoll från Tävlingskommitténs möte
19 januari 2015 kl 09:00 (telefonmöte)
Närvarande: Lars Löfgren, Patrik Klarin, Angelica Gabrielsson, Ninni
Torstensson, Ole Olsson (adj. sekreterare).
Dispenser
Inga nyinkomna dispensärenden finns noterade för tillfället.
Fakturerade adm. avgifter
Följs upp kontinuerligt av Ole. Under de senaste dagarna har ett antal lagurdragningar
noterats, de berörda föreningarna har därför fakturerats lagurdragningsavgifter.
Saknade matchtider från hösten
Just nu saknas tider för 35 matcher totalt i våra gemensamma serier, bl a:
-

Herr motion: 5 matcher (Motala). I dagsläget är det lite oklart om Motala fortsätter i
herr motion. Ole inväntar besked från Motala om detta.
P15-16A: 7 matcher, bl a Visby (p g a stormen Egon).
P13: 3 matcher är just nu utan tid (Motala).
DU17-19: Eskilstuna har gett ett antal förslag och inväntar respons från övriga
berörda föreningar.
FU14: Köping (just nu 3 matcher utan tider).
FU13: Internmatchen Arvika röd/vit saknar tid.

Final Four 2014/2015
-

-

Final Four i åldersgrupp FU13 kommer att spelas enligt beslut taget av
Tävlingskommittén den 2 dec 2014.
Åldersgrupp PU15-16B innehåller i dagsläget bara 3 lag som deltar inom tävlan
(Köping, Hammarö samt Dolphins Orange). Tävlingskommittén beslutar att denna
grupp kan arrangeras som en ”Final 3” där alla möter alla en gång (d v s tre matcher).
Under Final Four finns det planer på att arrangera clinics både för tränare och för
domare. Avgift = 100 kr per deltagare. Tävlingskommittén diskuterade förslag på
olika föreläsare till dessa planerade clinics.

Samverkan 2015/16
ÖBDF styrelse har tagit beslutet att inte arrangera gemensamt seriespel tillsammans med
Mellansvenska BDF eller Västmanlands BDF under nästkommande säsong 2015/2016. Detta

beslut baseras på den enkätundersökning som Östsvenska BDF:s och Mellansvenska BDF:s
föreningar har haft tillfälle att besvara, däremot kommer ÖBDF:s serier även under säsongen
2015/2016 att hållas öppna för enstaka lag från ÖBDF:s angränsande distrikt att delta i.
Mellansvenska BDF kommer att ta upp samverkansfrågan på sitt nästkommande
styrelsemöte.
Nästa möte
Nästa möte i vår gemensamma tävlingskommitté kommer att genomföras den 27 februari kl
09:00 (telefonmöte).

Vid protokollet
/Ole Olsson

