Sammanfattning/protokoll från Tävlingskommitténs möte 2
december 2014 kl 09:00 (telefonmöte)
Närvarande: Lars Löfgren, Patrik Klarin, Angelica Gabrielsson, Ninni
Torstensson, Damir Sepulveda, Ole Olsson (adj. sekreterare).
Dispensärenden
- Eskilstuna Basket P00 (PU15-16B) har ansökt om dispens och vill delta i Final Four
trots att de vill låna spelare från EB P99-truppen (PU15-16A). Dispensen avslås då det
ej ligger i linje med tävlingsbestämmelserna.
- Motala Basket har ansökt om dispens för en spelare född -00 att delta i åldersgrupp
PU13. Dispensen avslås p g a åldersskillnaden.
- Visby BBK har ansökt om dispens för en spelare född -97 att delta i åldersgrupp
PU15-16A. Ärendet bordläggs tills vidare eftersom tävlingskommittén inte har
tillräckligt med information om den aktuella spelaren. Lasse kommer att inhämta mer
information om den aktuella spelaren innan Tävlingskommittén kan ta ställning i
ärendet.
Protestärende
Svante Lennartsson, coach SK Sifhälla FU14, har inkommit med en protest gällande matchen
0334203048 (Sifhälla – Solstaden), där Svante har klagat på ett par domslut i
matchprotokollet. Matchprotokollet är underskrivet av båda domarna och slutresultatet i
matchen fastställs därför av Tävlingskommittén i enlighet med matchprotokollet till 48-49
(vinst för Solstaden). Sifhällas protest avslås därmed.
I samband med att detta protokoll skrivs har Sifhälla överklagat ovanstående beslut från
Tävlingskommittén, varför överklagandet har skickats vidare till ÖBDF:s styrelse.
Anmälnings/serieavgifter 2014/2015
Anmälnings-/serieavgifterna för de lag som deltar i våra gemensamma ungdoms- och
motionsserier 2014/2015 kommer att delas lika mellan Östsvenska BDF och det distrikt som
respektive lag är hemmahörande i. Ole ser till så att anmälningsavgifterna (hela beloppet)
samt serieavgiften (halva beloppet) betalas ut till det distrikt som lag är hemmahörande i
(gäller de lag som är hemmahörande inom Mellansvenska BDF eller Västmanlands BDF).
Saknade matcher
Lasse har gjort en sammanställning över samtliga matcher i vårt gemensamma seriespel
2014/2015 som hittills är ospelade, ej inrapporterade eller har blivit framflyttade av olika
anledningar (gäller matcher t o m 30 november). Ole kommer att publicera
sammanställningen på ÖBDF:s hemsida och Facebooksida, och kommer även att skicka ut
sammanställningen med mail till alla berörda föreningar. Matchdatum skall vara fastställda
på samtliga berörda matcher senast den 31 december 2014, och skall spelas före den 1 mars
2015.

Final Four 2014/2015
Norrköping Dolphins har anmält intresse att arrangera Final Four 2014/2015 i Norrköping för
samtliga åldersgrupper som deltar i vårt gemensamma seriespel 2014/2015. Patrik och Ninni
skall undersöka ifall även Örebro är intresserade av att arrangera någon/några åldersgrupper
och återkommer till Ole med besked efter MsvBDF:s styrelsemöte den 11 december 2014.
Åldersgrupp FU13 (Östra/Västra) kommer att slås ihop till Final Four så att ett lag från Västra
serien och tre lag från Östra serien får delta i Final Four FU13 2014/2015.
Hallenkät/uppföljning under december
En hallenkät har under hösten 2014 skickats ut med e-post till samtliga föreningar som deltar
i MsvBDF/VBDF/ÖBDF:s gemensamma seriespel 2014/2015. Enkäten har skapats för att få
uppgifter om de hallar och 24-sekundersanläggningar som finns inom våra tre distrikt.
Samtliga föreningar inom våra tre distrikt uppmanas att besvara hallenkäten.
Om domarna upptäcker brister eller felaktigheter i hallarna i samband med match i våra
gemensamma serier (t ex på spelplanslinjer, 24-sekundersanläggningar el dyl) så skall det
rapporteras genom att domaren skriver en domarrapport på baksidan av det aktuella
matchprotokollet. Samtliga verksamma domare inom våra tre distrikt uppmanas att göra
denna uppföljning under december månad.
Ny tävlingsledare i ÖBDF
Lasse meddelar Tävlingskommittén att han kommer att kliva av som tävlingsledare i
Östsvenska BDF i samband med ÖBDF:s årsmöte i slutet av mars 2015. Arbete med att
tillsätta en ny tävlingsledare pågår.
Nästa möte
Nästa möte i Tävlingskommittén kommer att genomföras måndagen den 19 januari kl 09:00
(telefonmöte).
Vid protokollet
/Ole Olsson

