Sammanfattning/protokoll från Tävlingskommitténs möte 31
okt 2013 kl 09:00 (telefonmöte)
Närvarande: Lars Löfgren, Per Aronsson, Patrik Klarin, Conny Åslund,
Ninni Torstensson, Ole Olsson (adj. sekreterare).
Dispenser
Samtliga dispensärenden som inkommit sedan tävlingskommitténs
föregående möte den 10 oktober gicks igenom och prövades. Samtliga
inkomna dispenser beviljades, med följande undantag/kommentarer:
- Sifhällas dispenser godkänns under förutsättning att laget deltar utom
tävlan p g a stor åldersspridning i FU15-laget.
- Norrköping har ansökt om dispens för ett stort antal spelare födda -02
och -03 att delta i åldersgrupp FU13. Antalet spelare födda -02 och -03
är egentligen för stort för att beviljas, men laget tillåts att fortsätta
delta i seriespelet utom tävlan.
- KFUM Vänerstaden har ansökt om dispens för en spelade född 1998 i
åldersgrupp PU13. Ytterligare prövning kommer att göras i detta
ärende.
Förslag finns att utse ett definitivt sista datum för att skicka in
dispensansökningar inför nästkommande säsong. Frågan kommer att
diskuteras med de deltagande föreningarna på föreningsträffarna den 7 – 9
januari 2014 (se mer info om föreningsträffarna längre ner i detta protokoll).
Sifhälla i Motala (FU15)
Spelprogrammet i FU15 grupp 2 innehåller två sammandrag i Motala. Det
ena sammandraget kommer att flyttas till annan ort för att ge Sifhälla en
kortare resväg till sammandraget.
Efteranmälan av Norrköping Dolphins i PU15 (grupp 1)
Tävlingskommittén beviljar att Norrköping Dolphins efteranmäler ett lag i
åldersgrupp PU15 grupp 1. Eskilstuna drog nyligen ur ett lag ur denna
åldersgrupp varför en ledig plats finns i den aktuella gruppen.

Fastställande av urdragningsavgifter
- Eskilstuna drog tidigare i oktober ur lag ur åldersgrupperna PU15
respektive DU19. Då båda dessa lag drogs ur innan de hade spelat sina
första respektive matcher för säsongen så fastställs
urdragningsavgiften till 1000 kr per lag för dessa två lag.
- Urdragningsavgiften för SK Serbiska som dragit sig ur herr
motionssserien fastställs till 1000 kr.
Avvikelserapport
Det finns i dagsläget ett antal matcher där det råder oklarheter om match
har spelats eller flyttats fram utan att meddela detta till ÖBDF:s kansli.
ÖBDF:s kansli gör en löpande uppföljning av detta och kommer att fakturera
de administrativa avgifter där bestämmelserna om matchflytt inte har följts.
Ole får i uppdrag att fakturera alla berörda föreningar och bifoga
avvikelserapporten gällande oktober månad för uppföljning av de matcher
där oklarheter finns.
Herr motionsserien
Herr motionsserien är i dagsläget mycket haltande då kontaktpersonerna i
lagen har bytts ut eller har varit svåra att nå. Flera lag i herr motion är också
osäkra i dagsläget vad gäller antalet aktiva spelare. Ole får i uppdrag att
kontakta samtliga lag i herr motionsserien och meddela dem att de har tid
på sig fram till den 15 november för att lägga in matchtider enligt den
lottning som just nu finns publicerad i BasketHotel.
Matchprotokoll via e-mail
Tävlingskommittén godkänner att scannade kopior av matchprotokoll kan
skickas in via e-mail till ÖBDF:s kansli, så länge protokollet/protokollen är
fullt läsbara.
Föreningsmöten 7-9 januari 2014
Mellansvenska BDF, Västmanlands BDF och Östsvenska BDF kommer att
genomföra föreningsmöten den 7/1 (Norrköping), 8/1 (Karlstad) samt 9/1
(Västerås) för att utvärdera höstsäsongen 2013 tillsammans med alla de
medverkande föreningarna i årets gemensamma seriespel. Lasse och Ole

kommer att medverka på alla tre träffarna. Ole kommer att skicka ut
information om detta samt publicera inbjudan på ÖBDF:s hemsida.
EB/EBC-registreringar
Tävlingskommittén påminner om att samtliga EB- och EBC-spelare skall
registreras via licensmodulen.
Slutspel/Final Four
Det har kommit in flera frågor från föreningarna i distriktet gällande
upplägget av slutspelet i de åldersgrupper som är uppdelade i två
delgrupper, samt en del frågor om upplägget av Final Four 2013/2014.
Upplägget av slutspelet i de åldersgrupper som består av två delgrupper
kommer att läggas in i BasketHotel
Ole berättar att planeringen inför Final Four 2013/2014 har påbörjats, och
att ett mailutskick till samtliga föreningar för att finna arrangörer till Final
Four 2013/2014 är på gång. Ett tänkt spelprogram inför Final Four
2013/2014 kommer också att skickas ut i samma mail.
Nästa möte
Nästa möte i tävlingskommittén kommer att genomföras torsdagen den 5
december 2013 (telefonmöte).

Vid protokollet
/Ole Olsson

