Sammanfattning/protokoll från Tävlingskommitténs möte 25
mars 2014 kl 19:30 (telefonmöte)
Närvarande: Lars Löfgren, Patrik Klarin, Dan Slottsjö, Ramin Etemadi,
Damir Sepulveda, Ole Olsson (adj. sekreterare).
Ny tävlingsledare i Västmanlands BDF
Ramin Etemadi har helt nyligen tagit över posten som tävlingsledare i Västmanlands BDF
efter Conny Åslund. Samtliga mötesdeltagare presenterade sig och välkomnade Ramin.
Avvikelserapporter
Avvikelserapporten för februari månad presenterades och gicks igenom av mötesdeltagarna.
Fastställande av administrativa avgifter
Ole kommer att fakturera administrativa avgifter avseende februari månad enligt de
fastställda administrativa beloppen.
Final Four
Ole presenterade de medarrangörer som är klara inför Final Four 2013/2014 (se lista här
nedan). Ole och Lasse kommer att jobba vidare med de åldersgrupper där arrangör eller
datum fortfarande saknas (märkta med*).
Flickor U13 (FU13) - 27 april 2014. Katrineholm (Nyhemshallen)
Pojkar U13 (PU13) - 3-4 maj 2014. Ort:? (Ej fastställt ännu)*
Flickor U14 (FU14) - 26 april 2014. Arvika (Hall?)
Pojkar U14 (PU14) - 26 april 2014. Norrköping (Stadium Arena)
Flickor U15 (FU15) - 27 april 2014. (Arrangör saknas!)*
Pojkar U15 (PU15) – 3 maj 2014. Söderköping (Ramunderhallen)
Damer U17 (DU17) - 26 april 2014. Norrköping (Stadium Arena)
Herrar U17 (HU17) - 26 april 2014. Katrineholm (Nyhemshallen)
Damer U19 (DU19) - 27 april 2014. Norrköping (Stadium Arena)
Herrar U19 (HU19) - 27 april 2014. Norrköping (Stadium Arena)

Tidsplan inför 2014/15
Lasse presenterade tidsplanen inför nästkommande basketsäsong 2014/2015.
Målsättningen är att vi ska gå ut med inbjudan inför nästkommande basketsäsong den 1
april 2014. Dan aviserar att Eskilstuna har ambitionen att kunna samla alla åldersgrupperna
under ett gemensamt Final Four i Eskilstuna när säsongen 2014/2015 skall avslutas.
Träningstillfällen för ÖBDF:s distriktslagsverksamhet 2014/2015 kommer också att läggas in i
tidsplanen inför säsongen 2014/2015. Ole föreslår att även distriktens olika veckor för t ex
sport- och påsklov kan läggas in i tidsplanen.
Serieadministration 2014/15
Varken Mellansvenska BDF eller Västmanlands BDF har i dagsläget personalresurser att
kunna ansvara för administrationen av vårt gemensamma seriespel på ungdoms- och
motionsnivå säsongen 2014/2015. Uppdraget att ansvara för administrationen av våra
gemensamma ungdoms-/motionsserier 2014/2015 går därför till Östsvenska BDF med
administrativt stöd från Mellansvenska BDF och Västmanlands BDF, förutsatt att
basketföreningarna inom våra tre distrikt beslutar att vi skall genomföra gemensamt
seriespel på ungdoms- och motionsnivå även under säsongen 2014/2015. Beslut om ev.
gemensamt seriespel 2014/2015 kommer att tas av de medverkande föreningarna vid vår
gemensamma tävlingskonferens på Idrottens Hus i Örebro den 24 maj 2014.
Inbjudan 2014/15
Målsättningen är att inbjudan inför säsongen 2014/2015 skall sändas ut den 1 april 2014.
Enkätsvar
Under våren har alla deltagande föreningar i vårt gemensamma seriespel 2013/2014 haft
möjlighet att besvara en föreningsenkät om bl a serieutbud och spelform inför
nästkommande säsong. De inkomna enkätsvaren kommer att ligga till grund för planeringen
av serieutbudet under nästkommande säsong 2014/2015.
Serieutbud
Följande förslag till gemensamt serieutbud 2014/2015 för Mellansvenska BDF/Västmanlands
BDF samt Östsvenska BDF kommer att föreslås på tävlingskonferensen i Örebro den 24 maj:
P U13 Mellansverige, F U13 Mellansverige (spelas lokalt inom respektive BDF)
P U14 Mellansverige, F U14 Mellansverige (spelas lokalt inom respektive BDF)
P U15-16 Mellansverige, F U15-16 Mellansverige
H U17-18 Mellansverige, D U17-18 Mellansverige
H U19-20 Mellansverige, D U19-20 Mellansverige
Motion herr Mellansverige, Motion dam Mellansverige

Sammandrag (t ex tre- eller fyrlags) kommer att bli obligatoriska som spelform under
säsongen 2014/2015, och säsongen kommer att spelas som raka serier med avslutande Final
Four, d v s utan några slutspel.
Ärenden på tävlingskonferensen
Lasse presenterade ett förslag till dagsprogram inför tävlingskonferensen som kommer att
hållas i Örebro den 24 maj 2014.
Övriga frågor
Al Salam har spelat matcher i herr motionsserien 2013/2014 utan att samtliga spelare har
varit licensierade. Ole har därför fakturerat Al Salam administrativ avgift p g a saknade
spelarlicenser. Samtliga matcher där olicensierade spelare har medverkat i Al Salams lag
noteras som förlust 0-20.
Nästa möte
Nästkommande möte i ÖBDF:s tävlingsutskott kommer att genomföras tisdagen den 15 april
2014 kl 19:30 (telefonmöte).

Vid protokollet
/Ole Olsson

