Sammanfattning/protokoll från Tävlingskommitténs möte
23 oktober 2014 kl 09:00 (telefonmöte)
Närvarande: Lars Löfgren, Patrik Klarin, Ninni Torstensson, Damir
Sepulveda, Ramin Etemadi, Ole Olsson (adj. sekreterare).
Matchtider
Inläggningen av matchtider skulle ha varit klar 12 september, men har dragit ut på tiden p g
a svårigheter att få ihop alla planerade sammandrag.
Problem med sammandrag
Ett antal planerade sammandrag har splittrats upp till enkelmatcher eftersom ett antal lag
har dragits ur serierna. Ole fortsätter att stämma av läget med de föreningar som har
berörts av splittrade sammandrag, och kommer även att ta hjälp av Mellansvenska BDF och
Västmanlands BDF med uppföljningsarbetet.
I åldersgrupp FU15-16A finns en match Arvika-Nyköping (matchnummer 0334205055), där
Nyköping har önskat att spela matchen i Örebro. Arvika motsätter sig att matchen flyttas till
Örebro. Tävlingskommittén fastslår att spelprogrammet gäller, d v s att matchen 0334205055 i
åldersgrupp FU15-16A skall spelas i Arvika. Berörda parter i ärendet har meddelats via mail.
Adm. Avgifter (behörigheter)
Mellansvenska BDF:s styrelse har beslutat att höja den administrativa avgiften till 500 kr per
match vid ev. spel utan behörig coach. Östsvenska BDF genomför inte någon höjning av
motsvarande administrativa avgift, utan håller fast vid en administrativ avgift 200 kr per
match vid spel utan behörig coach. Målsättningen med de administrativa avgifterna är att
samtliga coacher i våra tre distrikt skall ha korrekt behörighetsnivå enligt SBBF:s
behörighetskrav när de coachar sina lag inom vårt gemensamma seriespel.
Licenser
Majoriteten av de lag som deltar i vårt gemensamma seriespel har nu godkända laglicenser.
Efter den 1 november kommer samtliga matcher att sättas som WO för de lag som spelar
matcher utan att ha godkända laglicenser.
Dispenser
Ett par dispensärenden har inkommit och gicks igenom:
-

Norrköping ansöker om dispens för en spelare född -03 i PU14. Godkändes.
Sifhälla söker dispens för två spelare födda -99 att delta i FU14. Godkändes under
förutsättning att det aktuella laget deltar utom tävlan p g a stor åldersspridning.

Spelare födda 2003 tillåts i åldersgrupp U13
Tävlingskommittén har tagit ett principbeslut om att godkänna spelare födda 2003 i
åldersgrupp U13, för att så många spelare som möjligt skall kunna få spela på en nivå som
passar dem. Både Norrköping Dolphins och KFUM Linköping har ansökt om att få spelare
födda 2003 godkända i åldersgrupp PU13.
Närvaro föreningsmöten
Närvaron under de nyligen genomförda föreningsträffarna 30 september – 2 oktober var
mycket god. Tävlingskommittén diskuterar förutsättningarna att eventuellt införa någon
form av ”morot” för att få samtliga föreningar att närvara på våra gemensamma möten (t ex
tävlingskonferens och föreningsträffar). Styrelsen inom respektive BDF måste i så fall ta
beslut om vilken form av morot som kan ges, beroende på ekonomin inom respektive BDF.
Föreningsmöten sep/okt
De nyligen genomförda föreningsträffarna i Arvika, Köping och Linköping diskuterades.
Sammanfattning från de tre föreningsträffarna finns publicerat på ÖBDF:s hemsida i form av
minnesanteckningar – se denna länk:
http://iof1.idrottonline.se/SvenskaBasketbollforbundet/Forbundet/DistriktBDF/Distrikten/OstsvenskaBasketbolldistriktsforbund/Tavling/Tavlingsmoten/Distriktet/Min
nesanteckningarfranOBDFsmoten/
Tävlingskonferens i Motala
Vårens kommande tävlingskonferens föreslås att genomföras i Motala den 23 maj 2015.
ÖBDF:s styrelse kommer att informeras om detta förslag. Ole kommer att ta kontakt med
Motala Basket, för att i samarbete med dem påbörja planeringen av den kommande
tävlingskonferensen våren 2015.
Nästa möte 5 december
Nästa möte i Tävlingskommittén kommer att genomföras fredag den 5 december 2014
klockan 09:00 (telefonmöte).

Vid protokollet
/Ole Olsson

