Minnesanteckningar från planeringsmöte
Tid: onsdagen den 22 maj 2013 kl 19.00.
Plats: Idrottens Hus, Örebro.
Närvarande föreningar: AGA BTK, BTK Safir, Ekeby IF, Gropens IF, IK Sturehov,
Pålsboda GoIF, Ålsta BTK, Örebro BTK, Östansjö IF och representant från SISU.
1.

INLEDNING UTDELNING AV SERIEMEDALJER
Ölbtf´s ordförande Jörgen Knutsson delar ut seriemedaljer till berörda
närvarande föreningar.

2. o 3. PLANERINGS-AKTIVITETSPLAN FÖR UNGDOMAR-LEDARE 2012-13
UTBILDNING / LÄGER
Tanken är att onsdags träningen och ungdomslägren kommer att fortsätta
även nästa år. Från förbundet trycker vi på att det är viktigt att föreningar från
hela länet sänder spelare till dessa arrangemang. Från ÖLBTF meddelas att
Fellingsbro BTK är på gång att återuppta aktivitet, har under våren fått hjälp
från förbundet med detta. Utifrån detta kommer en liten diskussion i gång med
att fylla fler vita fläckar i distriktet. Utbildnings mässigt planeras till hösten en
tränarutbildning Ungdom 1. Det diskuteras också behovet av fler
distriktsdomare så även en sådan utbildning planeras in. Vad dett gäller domar
delen kommer en domar ”kick off” att arrangeras även nästa säsong.
Önskemål om återupptagande av ungdomsresan ”Törreboda” framkommer
från flera föreningar. På lagledarträffen i höst kommer det att bli en utbildning i
matchresultats registrering i cupassist då det finns önskemål om att
matchresultat registreras helst samma dag som den spelats.
4.

DM / TÄVLINGAR ( de klubbar som skall arrangera tävlingar uppmanas att
ha ett datum klart för tävlingen).
Det har endast kommit in en ansökan att arrangera DM och det från IK
Sturehov, som även får detta arrangemang.
C och D tävlingar:
Pålsboda meddelar att de troligen kommer att arrangera en tävling i
november, Ekeby en tävling i december och sedan meddelar Pålsboda att de
även kommer att arrangera klassikern Pålsboda poolen första helgen i mars.
Länstouren:
Här måste det kallas till ett möte bland arrangörerna. Men följande av de
närvarande föreningar visade intresse för att arrangera en tävling var följande,
Pålsboda, Östansjö (ny), Ekeby, Sturehov, Storå återkommer samt Safir hade
ingen representant som kunde svara på detta.

5.

SERIER, UTVÄRDERING samt LAG-DM
Önskemål kom att det skulle fastställas helger för div 4 sammandragen redan
innan serieanmälan skickas ut.
Sista dag för serieanmälan blir 22 september och lagledar mötet meddelas bli
den 25 september.
Lag-DM planeras att spelas tidigt på hösten i stället för vår för att se om
uppslutningen blir större.
För div 4 kommer synpunkter angående samandrags arrangemang och
kostnaden som det blir för dessa föreningar som tar på sig ett arrangemang.
Önskemål kommer att förbundet ska titta över möjligheten att man i en höjd
anmälnings avgift kan baka in denna kostnad så att det blir jämnt fördelat på
alla deltagande föreningar.
I övrigt gick den preliminära serieindelningen igenom se dokument. Inga
regeländringar inför nästa säsong annonserades eller önskades.

6.

ÖVRIGA FRÅGOR
Inga övriga frågor framkom.

7.

AVSLUTNING ( Kaffe och landgång )
Ordförande förklarade mötet avslutat och önskade alla deltagande smaklig
måltid.

Vid penna/tangenter
Kent Karlsson
Ledamot
Ölbtf Serie och tävlingskommitté
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Preliminär serieindelning säsongen 2013 -2014.
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 2013-2014 är 22/9.
Definitiv serieindelning sker i samband med lagledarmötet 25/9 kl 19.00.
På lagledarmötet kommer det att bli en enklare utbildning i cup assist så att alla
föreningar kan registrera sina matchprotokoll. Önskemål från föreningarna att resultat
registreras i det närmaste direkt efter färdigspelad match.

Div 4 spelas även i år med 7 st sammandrag.
Viktigt att föreningen fyller i på anmälningsblanketten viken helg de vill arrangera
sammandrag. Div 4 startar inte innan alla samandrag har arrangör.

•
•

Lag DM planeras 5-6/10 2013 spelform som tidigare.
Inga regeländringar.
Däremot Har ÖLBTF lagt fram ett förslag enligt punkt 5 i minnesanteckningarna från
planeringsmötet. Serieavgiften höjs till 1200 kr. Detta innebär att 500 kr som förut gick
att få som ersättning för sammandrag försvinner. Det nya är istället att man mot faktura
och/eller kvitto från uthyrare kan få full ersättning dock max 1500 kr.
OBS! Föreningarna bokar själva lokalen för sammandraget precis som tidigare.

Storå BTK-1 och IK Sturehov-1 till div 3

Div 4
AGA BTK-1, ersätter AGA-2 enl regel.
Ekeby IF-1
Gropens IF-1
IK Sturehov-2
Laxå BTK-1 2:a reserv till div 3
Pålsboda GoIF-2
Storå BTK-2 från div 5 erhåller reservplats
Östansjö IF-1, från div 5
Reserver:
Ålsta BTK-2

Div 5
Gropens IF-2
Grythyttans IF-1, från div 6 vann kval match
Storå BTK-4
Storå BTK-5
Ålsta BTK-2 från div 4
Ålsta BTK-3 från div 6
Örebro BTK, erhåller reservplats
Östansjö IF-2
Reserver:
Storå BTK-3

Förslag på sammandrags datum, arrangörer för div 4 beslutades på planeringsmötet
att datum skulle vara klara till inbjudan.
19 alt 20/10-13 Arrangör ?, 2 alt 3/11-13 Arrangör ?, 23 alt 24/11-13 Arrangör ?, 4 alt 5/1-14
Arrangör ?, 18 alt 19/1-14 Arrangör ?, 8 alt 9/2 -14 Arrangör ?, 22 alt 23/3-14 Arrangör ?.
Div 6 och Div 7 Beroende på hur många lag som anmäler sig så är ordningen enligt nedan.
Grunden är 8 lag, men kan även justeras med serier innehhållande 4 -10 lag i respektive serie.vilket
medför att div 6 och div 7 lagen kan bli en serie 2013-2014.

BTK Safir-2 reserv 3 fr div 7, Ekeby IF-2 fr div 5, IK Sturehov-3 reserv 2 fr div 7,Gropens IF3 fr div 7, Laxå BTK-2 reserv 4 fr div 7, Pålsboda GoIF-3, Storå BTK-3, Storå BTK-6 erhåller
reservplats fr div 7, Östansjö IF-3 vann kval match,
Div 7
Till division 7 är det fri anmälan!
Följande lag är kvlificerade efter 2012 – 2013:
BTK safir -2, IK Sturehov-3 , Laxå BTK-3,
Trevlig sommar önskar ÖLBTF.

