Sammanfattning/protokoll från Tävlingskommitténs möte
20 februari 2014 kl 19:30 (telefonmöte)
Närvarande: Lars Löfgren, Patrik Klarin, Conny Åslund, Damir Sepulveda,
Ole Olsson (adj. sekreterare).
Avvikelserapporter
Avvikelserapporten för januari månad presenterades och gicks igenom av mötesdeltagarna.
Fastställande av administrativa avgifter
Ole kommer att fakturera administrativa avgifter avseende januari månad enligt de
fastställda administrativa beloppen.
Lag som inte deltar i slutspelen
Under de senaste veckorna har ett litet antal föreningar/lag aviserat att de kommer att
slutföra de nu pågående grundspelsmatcherna, men däremot inte delta i slutspel. För att
fylla upp de luckor som därmed uppstår i slutspelet kommer kvalificerade lag att flyttas upp
enligt tabellen inom respektive grupp.
Överåriga spelare i slutspelet
Enligt beslut taget av tävlingskommittén den 25 september 2013 kommer enbart de lag som
deltar inom tävlan att få delta i A-slutspel. De lag som deltar utom tävlan (t ex lag med mer
än två överåriga spelare) erhåller plats i B-slutspel.
Spel utan licenser/dispenser
Ole har vid kontroll av licens/dispens konstaterat att Örebro Multi Basket deltagit i ett antal
matcher i åldersgrupp FU14 grupp 2 med mer än två överåriga spelare, som man inte heller
haft några dispenser för. Laget deltar därmed utom tävlan i seriespelet/slutspelet. Beslut om
eventuella WO vid spel utan licens tas vid nästa möte.
Final Four
Ole redovisade de föreningar som hittills har ansökt om att få arrangera Final Four 13/14.
Final Four i åldersgrupperna PU13 samt FU14 kommer att flyttas fram från den 26/27 april
till den 3/4 maj, för att möjliggöra att slutspelmatcherna skall hinna spelas klart i dessa
åldersgrupper. Final Four i åldersgrupp PU15 arrangeras den 3 maj och övriga åldersgrupper
den 26/27 april.
Tidsplan inför 2014/2015
Lasse presenterade tidsplanen för nästkommande säsong 2014/2015. Tidsplanen finns
publicerad på ÖBDF:s hemsida och uppdateras kontinuerligt.

Övriga frågor
Ole önskar att samtliga föreningar/lag som vill genomföra matchflyttar blir mycket bättre på
att rapportera detta till ÖBDF:s kansli. I dagsläget görs alltför många matchflyttar utan att
ÖBDF:s kansli informeras. Herrarnas motionsserie innehåller ett mycket stort antal matcher
som har flyttats utan att ÖBDF:s kansli har informerats. Tävlingskommittén diskuterar därför
möjligheten att enbart arrangera motionsserier distriktsvis under nästkommande säsong.
Beslut kommer att tas på den kommande tävlingskonferensen som kommer att hållas
gemensamt för våra tre distrikt i Örebro lördagen den 24 maj 2014.
Patrik ställer frågan om inga ungdomsmatcher får spelas på samma datum/tider som
matcher arrangeras i RM/USM. Några sådana bestämmelser känner inte tävlingskommitténs
övriga ledamöter till.
Patrik väcker frågan om vi skall utarbeta ett gemensamt policydokument där vi t ex
fastställer riktlinjer för hur spelare inom våra tre distrikt skall bjudas in till träningsläger,
cuper, turneringar o dyl. Ett sådant policydokument skulle kunna infogas som ett
komplement av våra gemensamma tävlingsbestämmelser.
Nästa möte
Nästkommande möte i tävlingskommittén kommer att genomföras torsdagen den 27 mars
klockan 19:30 (telefonmöte).
Vid protokollet
/Ole Olsson

