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Preliminär serieindelning säsongen 2012 -2013.

Lagen kommer att bjudas in enligt nedan.
Anmälningsblanketter kommer att finnas tillgängliga på ÖLBTF´s hemsida. Dessa
går enkelt att fylla i direkt, sedan spara och maila den till förbundet. Kommer
även att skickas ut till föreningarna som vanligt.
Sista anmälningsdag till distriktsserierna 2012-2013 är 17/9.
Definitiv serieindelning sker i samband med lagledarmötet 3/10 kl 19.00.
Div 4 spelas även i år med 7 st sammandrag. OBS sammandrags arrangörer
saknas!
Utvärdering av Lag DM, spelform är oförändrad till nästa säsong.
Förslag på regeländringar inför kommande säsong finns att läsa längre ner i
dokomentet.

AGA BTK-1 till div 3

Div 4
AGA BTK-2 från div 5, vann kvalmatchen
Ekeby IF-1
Gropens IF-1 från div 5
IK Sturehov-2
Laxå BTK (Svartå BTK) från div 3
Pålsboda GoIF-2,
Storå BTK-1 1:a reserv till div 3
Ålsta BTK-2
Reserver:
Storå BTK-2
Östansjö IF-1

Div 5
Ekeby IF-2 från div 4
Gropens IF-2 från div 6
Storå BTK-2 från div 4
Storå BTK-5
Pålsboda GoIF-3
Östansjö IF-1
Östansjö IF-2
Örebro BTK-1 från div 6 vann kvalmatchen
Reserver
Storå BTK-4
Ålsta BTK-3

Sammandrags datum och arrangörer beslutade på planeringsmötet:
20/10-12 Arrangör Storå BTK, 3/11-12 Arrangör Ekeby IF, 24/11-12 Arrangör Ålsta BTK,
5/1-13 Arrangör AGA BTK, ?/1-13 Arrangör ?, ?/2 -13 Arrangör ?, 23/3-13 Arrangör
Pålsboda GoIF.
Div 6
Till division 6 är det fri anmälan!
Nedanstående lag deltog under 2011-2012 och har förtur till serien 2012-2013.
AGA BTK-3, IK Sturehov-3, Storå BTK-3 fr div 5, Storå BTK-4 fr div 5, Storå BTK-6,
Ålsta BTK-3, Östansjö IF-3
Div 7
Till division 7 är det fri anmälan!
Denna serie fanns inte 2011-2012.

Förslag på regeländringar inför säsongen 2012 – 2013.

§ 11( Förslag om förändring angående wo framkom på planeringsmötet. Beslutas på
lagledarmötet.)
Div 4
Lag som lämnar wo tre gånger utesluts från vidare spel i serien och de matcher som laget
spelat räknas bort från tabellen. Resultat vid wo är 8-0.
Div 5
Lag som lämnat wo två gånger utesluts från vidare spel i serien och de matcher som laget
spelat räknas bort från tabellen. Resultat vid wo är 8-0 för div 4, 6-0 för övriga herr serier med 3
personers lag och 3-0 för serie/matcher med 2 personers lag.
Lämnas wo i sista omgången (gäller alla serier) utesluts laget från serien och de matcher som laget
spelat räknas bort från tabellen.

§ 16
Det sista laget i serien flyttas ned. Nästsista lag spelar kval match mot lag två i divisionen
under om plats i serien eller eventuell reservplats ordning. Beroende på hur många lag som
kommer ner från högre division. Skulle det bli aktuellt med fler lag som flyttas ned pga tryck
uppifrån så är reservplatserna i den ordning som lag placerar sig före nästsista plats som
gäller.
Kval matchen spelas efter det spelsystem som den högre serien har.
Vid oavgjort resultat är det seträkning som gäller. Vid lika här också så blir det bollräkning.
Om det fortfarande är lika blir det omspel, returmatch bokas då på plats.
Spelare som deltagit högre upp i seriesystemet under säsongen måste ha representerat
kvalande laget minst 3 matcher tidigare under säsongen. Spelare som är spelklar för kvalande lag
men deltar i för lag högre upp i seriesystemet (gäller även farmarförening) i sista omgången. Får
inte spela kvalspel för laget i den lägre serien.
Även i kvalspelet gäller §14.
Kval matchen ska spelas inom 14 dagar från det att alla distriktserier är färdigspelade.
Hemmalag är det lag som kommer från den högre serien.
Kallelse sker enligt § 6. När speldag är bestämd ska detta meddelas till ÖLBTF.
Då reservlag placerar sig före representationslag vad gäller uppflyttning till högre serie är det
föreningen som blir erbjuden uppflyttning. Reservlag ska inte ligga i högre serie än förstalaget.

Trevlig sommar önskar seriekommittén

Minnesanteckningar vid planeringsmötet 9 maj 2012.
Närvarande: Representanter från sju klubbar AGA BTK, Gropens IF, Örebro BTK

IK Sturehov, Storå BTK, BTK Safir,Östansjö IF.
Totalt 12 deltagare.
1. Inledning / utdelning av medaljer
Ordförande Jörgen Knutsson hälsade alla välkommen till 2012 års planeringsmöte.
Mötet inleds med utdelning av serie-medaljer för Div 5,där segrade Gropens IF-1
och på en andra plats kom AGA BTK-2 och i Div 6 segrade Gropens IF-2 och en
andra plats kom Örebro BTK-1.
Div 4 medaljerna har tidigare delats ut på sista sammandraget den 24 mars i
Pålsboda.
Till det segrande laget AGA BTK-1 och på en andra plats Storå BTK-1.
För Länstouren delades det ut presentkort för 1:an, 2:an och 3:an.
Segrade gjorde Marcus Kempi, AGA BTK, tvåa kom Jesper Hellström, Pålsboda
GoIF, och på en tredje plats kom Jesper Johansson, BTK Safir.
2.3

Planering/Utbildning / Läger
och Aktivititetsplan för ungdomar - ledare 2012-2013
För säsongen 2012-13 bestämdes det att inbjuda klubbar, ledare till lagledarmötet
onsdag den 3 0ktober kl. 19.00 på Idrottens Hus.
Att på lagledarträffen informera hur man fyller i matchprotokollen.
Planerades för en fortsättning med sex breddläger för säsongen 2012-13 på
onsdagar om ekonomin tillåter.
Be Marianne om hur ekonomin ligger till för en fortsättning av utbildning/läger.
Lägren har gett våra ungdomar både utbildning och träning som gett positiva
resultat både till träningarna och inför tävling. Samt förtydliga kriterier för
klubbarna i länet för deltagandet på breddlägren på onsdagar.
Att till ÖLBTF:s nästa styrelsemöte den 11 juni kalla ÖLBTF:s styrgrupp(Team
Örebro Län).
ÖLBTF inbjuder till en utbildning för tävlingsledare 15-16 september i Örebro.
Man behöver utbildade tävlingsledare för att anordna A,B,C tävlingar. Om inte,
godkänns inte tävlingssanktion av SBTF.
Informerades att det bildats en domarkommitté i förbundet bestående av BengtOlov Johansson, Kent Karlsson och Bengt-Göran Kärf. Sammankallande är BengtOlov Johansson.
AGA BTK meddelar att det planerar en distriktsdomarutbildning inför Riks- TOP12 som de står som arrangör för i år.
Styrelsen påminner om Plattformen som går i SISU:s regi samt att be SISU om det
går att få vilka bordtennisspelare som gått utbildningen.

4.

DM / Tävlingar 2012 - 2013
OBS!
Ansökan om tävlingstillstånd skall lämnas in till förbundet,
gäller även D-tävling.

-

- 24-25 oktober Konvent, Köping.Tävlingsfri helg.
- Arrangör för IND-DM 10-11/11 2012 har tilldelats BTK Safir.
- Ekeby lämnade in tävlingsansökan för sina tävlingar hösten 2012.
- 2012-2013 Lag-DM återkommer om datum.
- 2012-2013 Bästa 4:an, ev. i samband med Lag-DM. Datum bestäms senare.
2012
- Länstouren-1, Oktoberträffen, BTK Safir 6-7/10–12.
- DM helg 10-11/11-12. BTK Safir.
- Länstouren-2, Novemberdriven, Pålsboda GoIF 24-25/11-12.
- Ekebyserven, Ekeby IF, Kumla, 15/12-12
- Länstouren-3, Julflippen, Ekeby IF, Kumla 16/12-12.
2013 prel.
- Länstouren-4, Berg-Slaget, Storå BTK, 2-3/2- 13
- BTK Safirs Internationella, Örebro, 23-24/2-13
- Pålsboda poolen, Pålsboda, 2-3/3-13
-Länstour 5, IK Sturehov, 16-17/3-13.
- Länstour-6, Grythytteloopen, Grythyttans IF, ???-13
- 2012-2013 Bästa 4:an, ? V 4.
- 2012-2013 Lag-DM ? V 4.
Sammandrag –DIV 4
2012 prel.
20/10-12 Storå spelas i Storåskolan och Hagabackensskola
3/11-12 Ekeby IF spelas i Eyrahallen
24/11-12 Ålsta BTK
2013 prel.
5/1-13, AGA BTK
23/3-13, Pålsboda GoIF

5.

Serier, utvärdering av DIV 4 och LAG-DM
-Seriesäsong för 2012-2013 diskuterades och grovplanerades.
-Anmälan till serier 17 september-12.
-Lagledarmöte – slutlig indelning av serier 3 oktober, kl. 19.00.
- Kent Karlsson, presenterar den preliminära seriesammansättningen för
DIV 4,5, (fri anmälan i DIV6-7. Vidare information kommer på hemsidan.
- Utvärdering av DIV 4, fortsatt positivt och att arrangera sju sammandrag.
- - Lag-DM spelades 21 april under en dag.
Eftersom deltagandet till Lag-DM minskat för varje år så diskuterades att
inbjuda till Lag-DM tidigare ev. i januari. Alla var överens om att prova på det.
-Uppmaning till de närvarande att ta med hem och diskutera i klubben om §10 i
ÖLBTF:s tävlingsregler för W.O.
-Ev. revidering av ÖLBTF:s tävlingsbestämmelser beslutas på lagledarmöte.

-Uppflyttning från Div 4 till Div 3, AGA BTK.
6.

Övrigt/ frågor
Allt övrigt / frågor ventilerades samtidigt med övriga punkter.

7.

Avslutning
Mötet avslutades med kaffe och landgång.
Ordförande tackade för uppmärksamheten.

Vid pennan/ Ann Malmgren

