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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.
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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.

