Minnes anteckningar från ÖLBTFs Lagledarmöte
den 3 oktober i Örebro.
Ordförande öppnar mötet och hälsar alla närvarande välkomna.
Följand klubbar var representerade:
AGA BTK, BTK Safir, Ekeby IF, Gropens IF, Grythyttans IF, IK Sturehov, Laxå
BTK, Pålsboda GoIF, Storå BTK, Ålsta BTK, Örebro BTK, Östansjö IF
1. Information stadgar:
De regeländringar som har föreslagits togs. Enligt nedan
§ 11
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.

2. Information angående serierna.
Framlagt förslag togs enligt nedan.
DIV 4

DIV 5

DIV 6 Södra

DIV 6 Norra

Pålsboda GoIF-2

Gropens IF-2

Gropens IF-3

IK Sturehov-3

Gropens IF -1

Örebro BTK-1

Ålsta-3

BTK safir-2

IK Sturehov-2

Ekeby-2

Laxå-2

AGA-3

Ekeby IF-1

Storå-2

Pålsboda GoIF-3,

Storå-3

AGA-2

Storå-4

Östansjö-3

Storå-6

Storå-1

Storå-5

Laxå-3

Grythyttans IF-1

Ålsta-2

Östansjö-1

Laxå-1

Östansjö-2

Div 6 delas upp i en söder och en norr serie som spelas som en enkelserie. De
tre bästa lagen i dessa serier spelar sedan vidare i en Div 6 och de tre sämre
spelar i Div 7. Andra delen av serien spelas i dubbel möte vilket skulle ge en
omgång mer än övriga serier vilket är hanterbart om serien startar v 42 eller 43.
Men alla matcher måste vara klara till v. 48 det är då speluppehåll inräknat v 44.
Nästa serie måste starta senast v. 49.
3. Beslut om sammandrags dagar för div 4.
21/10-12 Arrangör Storå BTK, Ändrat datum från det preliminära (20/10) likaså
spelplats ändrat till Eyrahallen
3/11-12 Arrangör Ekeby IF,
24/11-12 Arrangör Ålsta BTK,
5/1-13 Arrangör AGA BTK,
?/1-13 IK Sturehov Ska kontakta Ann så snabbt som möjligt angående datum
26/1 var på förslag.
?/2 -13 Arrangör ?, Laxå BTK Tillfrågade men kunde inte ge besked på plats
Även de skulle återkomma till Ann så snart som möjligt.
23/3-13 Arrangör Pålsboda GoIF.
4. Beslut om spel starts vecka för div 5 och 6
Div 5 vecka 45
Div 6 vecka 42
5. Övriga tävlingar i distriktet 2012 – 2013.
I det framlagda förslaget fanns det flera datum som inte stämde. Handlar om att
Ann inte blivit informerad om vad som planerades på Tour mötet.
Distriktets tävlingskalender ska se ut enligt nedan:
ARRANGÖR

STANDARD

TÄVLINGSNAMN

DATUM
ÅR 2012

BTK Safir, Länstour 1

D-Tävling

Oktoberträffen

2012-10-06

BTK Safir/ÖLBTF

B-Tävling

IND-DM

Pålsboda GoIF,Länstour 2

D-Tävling

Novemberdriven

2012-11-17

Pålsboda GoIF

C-Tävling

Novemberpoolen

2012-11-18

AGA BTK

A-Tävling

Riks Top-12

2012-11-10-11

2012-12-02-02

Ekeby IF

D-Tävling

Ekebyserven

2012-12-08

Ekeby IF,Länstour 3

D-Tävling

Julflippen

2012-12-09

BTK Safir

C-Tävling

Eyraslaget

2012-12-29-30

ÅR - 2013
Storå BTK,Länstour 4

D-Tävling

Berg-Slaget

2013-02-02-03

BTK Safir

A-Tävling

Safirs Internationella

2013-02-22-24

Pålsboda GoIF

C-Tävling

Pålsbodapoolen

2013-03-02-03

IK Sturehov,Länstour 5

D-Tävling

Hovslaget

BTK Safir Länstour final

D-Tävling

"Länstour top 12"

Ölbtf

2013-03-16
mars eller april

Lag-DM

2013-04-06-07

Kom önskemål om att dessa tävlingar samt Div 4 sammandrag skall läggas in i
förbundets kalender på hemsidan. Vilket lovades att göra. Då kan föreningar som
använder kalender funktionen tanka in tävlingarna i sina egna kalendrar.
Grythyttan var evtuellt intresserade att ha en tourtävling också.
6. Lag-DM
Det beslutades att lag-DM ska spelas den 6-7 april med förhoppning att
detta tidigare datum skall göra tävlingen mer attraktiv. Det skickades även med
klubb representanterna att hjälpas åt med att få lag anmälda till tävlingen.
7. Övrigt
Det diskuterades angående närvaro av utbildade domare på div 4
sammandragen. Förslag på detta hade kommit in under föregående säsong och
frågan har varit uppe i domarkommittén men något beslut har inte fattats. Varför
frågan ska utredas vidare.
Göte slog ett slag för Domar kick-offen den 9/10, att klubbarna skulle se till att
anmäla sina domare till denna.
Ordförande förklarade mötet avslutat och bjöd därefter på kaffe och
smörgåstårta.

