Sammanfattning/protokoll från Tävlingskommitténs möte 5
december 2013 kl 09:00 (telefonmöte)
Närvarande: Lars Löfgren, Per Aronsson, Damir Sepulveda, Conny Åslund,
Ninni Torstensson, Ole Olsson (adj. sekreterare).
Ej spelade matcher
Det finns ett fåtal matcher (se tabell nedan) från perioden september – november som av
olika anledningar inte har spelats ännu.
Serie
Herr motion
Herrar U17
Pojkar U13
Flickor U15

Datum
27-okt
13-okt
26-okt
11-sep
17-nov

Match
Karlskoga
- Motala
Vänerstaden
- Eskilstuna
Vänerstaden
- Katrineholm 98
Eskilstuna
- Vänerstaden
Sunne
- Örebro

Ole får i uppdrag av Tävlingskommittén att ta kontakt med de berörda föreningarna och be
dem att lägga in nytt matchdatum senast den 31 december 2013.
Dispenser
Samtliga dispensärenden som inkommit sedan Tävlingskommitténs senast föregående möte
(den 31 oktober 2013) godkändes.
Lag utom tävlan
Ole har gått igenom samtliga hittills inkomna matchprotokoll under säsongen 2013/2014 för
att säkerställa vilka lag som har haft mer än två överåriga spelare med i match, och därmed
deltar utom tävlan under denna säsong.
Följande lag deltar utom tävlan 2013/2014:
- Sunne (FU15)
- Sifhälla (FU15)
- Vänerstaden (DU19)
- Solstaden (FU14)
- Hammarö (PU15)
- Katrineholm 98 (PU15)
- Valdemarsvik (PU15)
- Söderköping (PU13)
- Motala (HU19)
- Norrköping Dolphins (FU13)

Föreningsmöten 7 – 9 januari 2014
Den 7 (Norrköping), 8 (Karlstad) och 9 januari (Västerås) bjuder ÖBDF in samtliga föreningar
som är verksamma i denna säsongens seriespel till föreningsträffar för att diskutera höstens
seriespel och samtidigt blicka framåt emot vårsäsongens gemensamma slutspel. Mer info
och länkar till inbjudan/webbanmälan finns publicerat här:
http://iof1.idrottonline.se/SvenskaBasketbollforbundet/Forbundet/DistriktBDF/Distrikten/OstsvenskaBasketbolldistriktsforbund/Nyheter/Egnanyheter/Inbjudantillfore
ningstraffarMellansvenskaBDFVastmanlandsBDFsamtOstsvenskaBDF/
Avvikelserapport november
Matchavvikelserna för november månad gicks igenom. Ole fakturerar enligt de fastlagda
administrativa beloppen.
Påminnelse om EB/EBC-licenser – ansök senast 15 december!
Tävlingskommittén påminner samtliga föreningar inom våra tre distrikt att ansöka om
EB/EBC-licenser för samtliga sina verksamma EB/EBC-spelare senast den 15 december, enligt
de instruktioner som Svenska Basketbollförbundet har skickat ut. Ansökan om EB/EBClicenser är helt gratis att göra, och görs via IdrottOnline.
Nästkommande möte
Nästkommande möte i Tävlingskommittén kommer att genomföras torsdagen den 16
januari klockan 09:00 (telefonmöte).
Övriga frågor
Per Aronsson meddelar att han kommer att avsluta sin tjänst hos Eskilstuna Basket inom
kort, Pedda kommer därför att tillsätta en ersättare i Tävlingskommittén. Tävlingskommittén
vill tacka Pedda för allt det arbete som han gjort för basketen!
Vid protokollet
/Ole Olsson

