Sammanfattning/protokoll från Tävlingskommitténs möte
13 maj 2014 kl 09:00 (telefonmöte)
Närvarande: Lars Löfgren, Patrik Klarin, Ninni Torstensson, Ramin Etemadi, 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 i samverkan med de berörda föreningarna.
Slutsegrare FU15 2013/2014
På grund av lagurdragningar i samband med slutspelet 2013/2014 så är det endast två lag
som har aviserat att de varit beredda att delta i Final Four FU15. Slutställningen i åldersgrupp
FU15 2013/2014 fastställs därför av Tävlingskommittén enligt följande. (MVP-pristagare
utses ej i åldersgruppen):
1. KFUM Katrineholm
2. Visby BBK
3. Arvika Basket
Ej spelade matcher
Det finns ett antal matcher säsongen 2013/2014 som fortfarande är ospelade, främst i
åldersgrupperna PU15 och Motion herr. Det är svårt att göra något åt dessa matcher i
nuläget eftersom säsongen 2013/2014 har avslutats.
Anmälningsläget inför säsongen 2014/2015
I dagsläget är 29 lag från föreningar i Östsvenska BDF, 8 lag från föreningar i Mellansvenska
BDF, samt 6 lag från föreningar i Västmanlands BDF anmälda till vårt föreslagna
gemensamma seriespel 2014/2015. Anmälningsperioden pågår t o m 15 maj, därefter gäller
efteranmälan mot en förhöjd anmälningsavgift. Det exakta serieutbudet för seriespelet
säsongen 2014/2015 kommer att fastställas under vår gemensamma tävlingskonferens som
kommer att genomföras i Örebro den 17 maj.
Ole och Ninni bistår de föreningar/lag som behöver extra hjälp för att kunna genomföra sina
laganmälningar inför den kommande säsongen. Västmanland kommer att ha lag deltagande
både inom vårt gemensamma seriespel 2014/2015, samt inom Trio BDF (gemensamt
seriespel inom Gävle-Dala BDF, Upplands BDF samt Västmanlands BDF). På sikt kanske Trio
BDF kommer att ombildas till ett nytt distrikt, men än så länge betraktas Trio BDF som en
intern serie mellan de tre deltagande distrikten.
Division 2
Ett lag från Sundsvall önskar delta i Division 2 Svealand Norra under den kommande
säsongen 2014/2015. Tävlingskommittén samtycker till detta enbart under förutsättning att
det aktuella laget är beredda att spela samtliga sina matcher på bortaplan under den
kommande säsongen (p g a det långa reseavståndet till Sundsvall).

Nästa möte
Exakt datum för nästa möte i tävlingskommittén fastställs inte just nu, utan bestäms efter
tävlingskonferensen den 17 maj. Tävlingskommitténs kommande möten skall i
fortsättningen även läggas in i tidsplanen som finns publicerad på hemsidan. Ole och Ninni
får i uppdrag av tävlingskommittén att ta fram förslag på samtliga mötesdatum för
tävlingskommittén under den kommande säsongen 2014/2015.
Vid protokollet
/Ole Olsson

