Sammanfattning/protokoll från Tävlingskommitténs möte 10 okt 2013 kl
09:30 (telefonmöte)
Närvarande: Lars Löfgren, Per Aronsson, Patrik Klarin, Conny Åslund, Ninni Torstensson,
Ole Olsson (adj. sekreterare).
- Dispenser
Ole har sammanställt en lista över samtliga dispensansökningar som hittills har inkommit
inför säsongen 2013/2014. Mötesdeltagarna gick igenom samtliga inkomna
dispensansökningar. I vissa fall kommer tävlingskommittén att begära in ytterligare
kompletterande information från respektive förening innan respektive dispens kan
godkännas. Ole kommer att kontakta berörda föreningar för att efterfråga kompletteringar.
- Överåriga spelare
Enligt våra gemensamma tävlingsbestämmelser får varje lag som deltar ha med maximalt två
stycken ett år överåriga spelare i respektive lag i seriespelet på ungdomsnivå (U13 t o m
U19).
Motionsserierna (dam respektive herr motion Mellansverige 2013/2014) behandlas i detta
hänseende separat, och påverkas alltså ej av ovanstående bestämmelse om överåriga.
- 02-spelare i U13
Mötesdeltagarna enas om att enstaka spelare födda -02 får medverka i åldersgrupp U13
under säsongen 2013/2014. Detta gäller alltså ej hela lag.
- Behörighet coacher (kontroll av omgång 1 och 2)
Kontroll kommer att utföras för att säkerställa så att samtliga coacher som medverkar i
seriespelet 2013/2014 har rätt coachbehörighet.
- Licenser (kontroll av omgång 1 och 2)
Kontroll kommer att utföras för att säkerställa så att samtliga lag som medverkar i
seriespelet 2013/2014 har giltig laglicens.
- Sifhälla i Motala FU15
Sifhälla medverkar med ett lag i åldersgrupp FU15 i seriespelet 2013/2014. Två sammandrag
i åldersgrupp FU15 har förlagts till Motala, vilket skulle innebära att Sifhälla i så fall får en
lång resväg till båda dessa sammandrag. Sammandraget som ska spelas i februari kommer
därför att flyttas från Motala till annan ort. Lasse och Ole samverkar för att ordna detta
administrativt.
- Föreningsmöten i Norrköping (7 januari), Karlstad (8 januari) samt Västerås (9 januari)
Våra tre BDF kommer att bjuda in samtliga föreningar som är hemmahörande inom
respektive BDF till utvärderingsmöten i januari, för att gemensamt med föreningarna

utvärdera och diskutera vårt gemensamma seriespel (synpunkter, erfarenheter och tankar
från höstsäsongen). Vi välkomnar samtliga föreningar till valfritt föreningsmöte som kommer att
arrangeras av respektive BDF i början av januari 2014.

- Avvikelserapporter
Ett flertal avvikelser har inträffat under de första två spelomgångarna av seriespelet
2013/2014. Tävlingskommittén bedömer de hittills inträffade avvikelserna enligt följande:

Avvikelser 2013-14
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Serie Matchnr
Match
P
U14 334109002 Eskilstuna
- Västerås
H
U17 334103001 Vänerstaden - Örebro

F
5-6/10 U15
F
U15
F
U14
F
U14
P
U14
P
U15
D
U17
F
U15
F
U15

Resultat Avvikelse

Adm.
Avgift

Övrigt

56-60

EB utan licens

100 kr

Resultatet gäller

Ej inrapporterat

200 kr

Spelad?

334108010

Örebro

- Motala

130-33

Motala utan licens

100 kr

Resultatet gäller

334108019

Sunne

- Motala

39-82

Motala utan licens

100 kr

20-0

334112003

Motala

- Linköping

Ej inrapporterat

300 kr

Motala utan
Spelad? licens

334112008

Flen

- Eskilstuna

Ej inrapporterat

200 kr

Spelad

334109051

Linköping

- Flen

334105004

Linköping

- Söderköping 32-51

Wo Flen
Söderköping utan
licens

334104031

Linköping

- Eskilstuna

334108002

Arvika

- Karlskoga

334108002

Arvika

- Karlskoga

20-0

1 500 kr Lite oklarheter
100 kr

20-0

Ej inrapporterat

200 kr

Spelad?

105-9

Ej inrapporterat i tid

200 kr

105-9

Karlskoga utan licens

100 kr

Resultatet gäller

Ole har getts i uppdrag av tävlingskommittén att ta kontakt med de föreningar/lag där
avvikelser enligt ovan har inträffat, för att kolla orsakerna till respektive avvikelse.
Vid protokollet
/Ole Olsson

xxx

