Sammanfattning/protokoll från Tävlingskommitténs möte
27 februari 2015 kl 09:00 (telefonmöte)
Närvarande: Lars Löfgren, Angelica Gabrielsson, Patrik Klarin, Ninni
Torstensson, Ole Olsson (adj. sekreterare).
Saknade matchtider för hösten
Just nu saknas det resultat på 43 stycken matcher i vårt gemensamma seriespel 2014/2015,
varav 11 matcher helt och hållet saknar uppgift om datum och tid. Tävlingskommittén gick
igenom matcherna där datum/tid saknas och konstaterade att arbete för att lägga tider nu
pågår i många föreningar.

W.o., Västerås – Örebro H U17-19
I åldersgrupp HU17-19 lämnade Västerås WO till en match som skulle ha spelats i ett
sammandrag i Norrköping den 15 februari, och uteblev från sin andra match i samma
sammandrag. Ole får i uppdrag att ta kontakt med Västerås för att följa upp detta ärende.
Enligt våra gemensamma tävlingsbestämmelser utesluts lag ur vårt gemensamma seriespel
efter att man lämnat två stycken WO under samma säsong.

Eskilstuna – Nyköping dam B F U17-19 samt Nyköping – Eskilstuna FU13
Den hittills ospelade matchen Eskilstuna – Nyköping (matchnr 0334207067 i åldersgrupp
FU17-19) läggs in som WO med matchresultatet 0 - 20 (vinst för Eskilstuna) eftersom
Nyköping har kontaktat Eskilstuna och meddelat att de inte anser det utvecklande att spela
den matchen.
Ytterligare en match mellan Nyköping och Eskilstuna (matchnr 0334202042 i åldersgrupp
FU13) läggs in som WO med matchresultatet 20 – 0 (vinst för Nyköping) eftersom
Eskilstunalaget menade att vädervarning enligt SMHI rådde på matchdagen. Vädervarning
rådde i det aktuella området kvällen innan matchen, men däremot inte på matchdagen.

Filip Panic
Filip Panic (KFUM Katrineholm) har spelat för Norrköping Dolphins i två matcher i Stockholm
utan att någon formell spelarövergång har gjorts. Ärendet hänvisas vidare till Stockholms
Basketbolldistriktsförbunds tävlingskommitté alternativt Svenska Basketbollförbundet
eftersom ärendet gäller matcher som har spelats i Stockholm.

Kostnader vid inställt p.g.a. vädret
Om ett lag inte kommer till ett planerat sammandrag p g a vädervarning så bör den
arrangerande föreningen hållas skadeslös gällande hallhyra, om hallen inte hinner avbokas
innan det planerade sammandraget. Medel för att bekosta detta skulle kunna tas från de
administrativa avgifter (urdragningsavgifter mm) som har betalats in till administrerande
förbund i vårt gemensamma seriespel.
Tävlingskommittén måste arbeta vidare med att förtydliga detta i de gemensamma
tävlingsbestämmelserna inför nästkommande säsong, samt att frågan även kan komma att
behöva diskuteras och beslutas inom det administrerande förbundets styrelse.

Final Four
Ole berättar att ett preliminärt schema för Final Four 2014/2015 nu finns publicerat både i
BasketHotel samt på ÖBDF:s hemsida (under rubriken ”Tävling” – ”Final Four”). Stadium
Arenas A-hall är troligen upptagen p g a slutspel i herr-/damligan under den planerade
helgen 25-26 april, samt att Mässhallen också är bokad. Final Four i åldersgrupperna FU13
samt PU13 kan därför komma att behöva förläggas till Linghallen.

Serier 2015/2016
Många utav de planerade trelagssammandragen under den nu pågående säsongen
2014/2015 har spräckts upp till enkelmatcher eftersom en del av de medverkande
föreningarna tycker att matchkvaliteten försämras om det blir för många matcher på samma
dag. Andra trelagssammandrag har spräckts upp p g a regionverksamhet, sportlov,
medverkan i andra serier m m. Frågan om ett eventuellt gemensamt seriespel 2015/2016
och utformningen av detta kommer att diskuteras vidare både gemensamt i
tävlingskommittén och inom våra respektive distriktsstyrelser.

Nästa möte 24 mars
Lasse Löfgren tackade mötesdeltagarna som deltagit på detta telefonmöte, samt aviserade
att detta var hans sista möte med tävlingskommittén som tävlingsledare för Östsvenska BDF.
En ny tävlingsledare eftersöks just nu inför Östsvenska BDF:s årsmöte den 5 mars.

Vid protokollet
/Ole Olsson

