Sammanfattning/protokoll från
Tävlingskommitténs möte 15 april 2014 kl 19:30
(telefonmöte)
Närvarande: Lars Löfgren, Ninni Torstensson,
Dan Slottsjö, Damir Sepulveda, Ole Olsson (adj.
sekreterare).
Avvikelserapporter/Fastställande av administrativa avgifter
Avvikelserapporten för den senaste perioden presenterades. Ole kommer att
fakturera administrativa avgifter enligt de fastställda administrativa beloppen.
Slutspelet
Ett antal föreningar/lag har dragit sig ur de just nu pågående slutspelen. De
föreningar vars lag har dragits ur inför/under slutspelen kommer att faktureras en
urdragningsavgift om 500 kronor per urdraget lag. Matchen Arvika-Visby i PU15slutspelet saknar betydelse och kommer därför inte att spelas. Matchen VisbySöderköping i PU15-slutspelet kommer att spelas i Söderköping.
Final Four 2013/2014
Ole rapporterar att det har varit krångligt att hitta arrangörer till Final Four i samtliga
åldersgrupper. Visby har tackat ja till att arrangera Final Four FU15, men detta måste
tajmas ihop med Final Four för åldersgrupp FU14 som kommer att spelas i Arvika.
Den 3-4 maj är ett tänkbart datum för Final Four FU15. Ole arbetar vidare med att
fastställa arrangörsorter, samt vilka lag som kommer att mötas i Final Four.
Motionsserierna spelar inga Final Four, men Ole kommer ändå att på TK:s uppdrag
ordna plakett/pokal el dyl till de vinnande lagen i dam/herr motion.
Tidsplan 2014/2015
Tidsplanen för nästkommande säsong 2014/2015 finns publicerad på ÖBDF:s
hemsida, och kommer även att presenteras på den kommande tävlingskonferensen i
Örebro den 17 maj.
Tävlingskonferens 17 maj istället för 24 maj
Vår gemensamma tävlingskonferens i Mellansvenska, Västmanland och Östsvenska
BDF har flyttats till den 17 maj för att inte krocka med bl a Miki Herkel Cup. (Samma
plats som tidigare, d v s Idrottens Hus i Örebro, kl 10-16, möteslokal Atlanta.
Serieläggningsmöte 2014/2015
Vår gemensamma tävlingskommitté kommer att träffas i Eskilstuna hos
Sörmlandsidrotten, Munktell Arena den 14 och vid behov även 15 juni 2014 för
serieläggning av nästkommande säsong 2014/2015. Dan bokar möteslokal samt ev.
logi i Eskilstuna åt tävlingskommittén inför serieläggningsmötet.

Dispenser Vänerstaden och Multi Basket
Både Vänerstaden och Multi Basket har haft med spelare i sina respektive lag som är
mer än ett år överåriga. Dispensansökningar har inkommit från båda lagen. Enligt
ÖBDF:s tävlingsbestämmelser får varken Vänerstaden eller Multi Basket delta i Final
Four 2013/2014 då de haft med spelare i sina respektive lag som varit mer än ett år
överåriga. Dispens gäller endast för ett år överåriga spelare.
Nästkommande möte
Nästkommande möte i tävlingskommittén kommer att genomföras tisdagen den 13
maj 2014 klockan 09:00.

Vid protokollet
/Ole Olsson

