Minnesanteckningar från planeringsmöte
Tid: onsdagen den 7 maj 2014 kl 19.00.
Plats: Idrottens Hus, Örebro.
Närvarande föreningar: AGA BTK, Ekeby IF, Fellingsbro BTK, IK Sturehov,
Pålsboda GoIF, Storå BTK, Ålsta BTK och Östansjö IF.
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 2014-15
UTBILDNING / LÄGER
Vi saknar tränarna för TEAM ÖREBRO på mötet då det är dom som håller i
den största delen av de gemensama aktiviteterna och läger för våra
ungdomar. Detta medför att man kanske ska byta mötesdag för just detta
möte så det inte krockar med en av deras träningskvällar. Göte slår ett slag för
Platformen utbildningen som starta nu. Utbildningsmässigt planeras under året
en tränarutbildning Ungdom 1. Behov av fler distriktsdomare finns så även en
sådan utbildning kommer att planeras in.
4.

DM / TÄVLINGAR ( de klubbar som skall arrangera tävlingar uppmanas att
ha ett datum klart för tävlingen).
Det har inte kommit in någon ansökan att arrangera DM kommande säsong så
Ann ska bli ombedd att höra med de föreningar som brukar arrangera
tävlingen.
C och D tävlingar:
Pålsboda meddelar att de kommer att arrangera klassikern Pålsbodapoolen i
början av mars, Ekeby har anmält en tävling Ekebyserven den 13/12 och
Safirs Internationella finns med i generalprogrammet 18-22 februari.
Länstouren:
Här måste det kallas till ett möte bland arrangörerna. Men av de närvarande
föreningar visade följande intresse för att arrangera en tävling, Pålsboda i
november, Ekeby 14/12-14, Östansjö 4/1-15, Sturehov i mars, Storå
återkommer samt Safir hade ingen representant som kunde svara på detta.
Det diskuterades att det skulle vara roligt med något mer tävlingsarrangemang
i distriktet ex. en veteran tävling.

5.

SERIER, UTVÄRDERING samt LAG-DM
Helger för div 4 sammandragen fastställs redan på mötet, även vissa
arrangörer fastställs. Presenteras på den preliminära serieindelningen och på
serieanmälan då den skickas ut.
Sista dag för serieanmälan blir 15/9-14 och lagledar mötet meddelas bli den
17/9-14.
Lag-DM spelades aldrig den gångna säsongen trots två försök att arrangera
tävlingen så fick den ställas in pga för få anmälda lag. Det beslutas att den ska
spelas i oförändrad form den 17/1-2015 och bjuda in till de obligatoriska DMklasserna i första hand.
För div 4 kommer kommer det under den kommande säsongen att vid vissa
sammandrag att finnas en officielldomare, mer kring detta kommer att
diskuteras i ÖLBTF´s domarkommitté. Regel frågor, synpunkter och klara
regelbrott ska anmälas till ÖLBTF detta gäller alla distriktsserier där det inte
finns officielldomare närvarande. Denna del ska skrivas in i reglerna för
ÖLBTF´s serier. I övrigt gick den preliminära serieindelningen igenom. De
regeländringar inför nästa säsong som annonserades på den preliminära
serieindelningen godtogs för beslut på lagledarmötet. Se dokument

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

•
•
•
•
•
•
•

Preliminär serieindelning säsongen 2014 -2015.
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 2014-2015 är 15/9.
Definitiv serieindelning sker i samband med lagledarmötet 17/9 kl 19.00.
Div 4 spelas även i år med 7 st sammandrag.
Utvärdering av Lag DM spelform nästa säsong.
Diskussion om regeländringar inför kommande säsong se nedan.

Laxå BTK-1 till div 3

Div 4
AGA BTK-1
Gropens IF-1 res1 div3
Gropens IF-2 fr div5
Pålsboda GoIF-2
Storå BTK-1 fr div3, res2 div3
Storå BTK-2
Ålsta BTK-1 fr div3, res3 div3
Östansjö IF-1
Reserver:
1. Ekeby IF-1
2. Östansjö IF-2

Div 5
BTK Safir-2 fr div6
Ekeby IF-1 fr div4, res1 div4
Ekeby IF-2
IK Sturehov-2 vann kvalmatch
Storå BTK-5
Ålsta BTK-2 fr div4
Ålsta BTK-3
Östansjö IF-2 res2 div4
Reserver:
1. Gropens IF-3
2. Storå BTK-6

Sammandrags datum och arrangörer för div 4 beslutade på planeringsmötet:
12/10-14 Arrangör Storå BTK, 1/11-14 Arrangör ?, 29/11-14 Arrangör Ålsta BTK, 3/1-15
Arrangör Östansjö IF, 18/1-15 Arrangör AGA BTK, 14/2 -15 Arrangör ?, 21/3-15 Arrangör ?.
Div 6 Beroende på hur många lag som anmäler sig så är ordningen enligt nedan. Grunden är 8 lag,
men kan även justeras med serie upp till 10 lag.

Gropens IF-3 res1 div5, Laxå BTK-2, Storå BTK-3, Storå BTK-4 fr div5, Storå BTK-6 res2
div5, Östansjö IF-3
Div 7
Till division 7 är det fri anmälan! Spelades inte säsongen 2013 – 2014.
Förslag till regeländringar:
§ 14 denna paragraf ersätts med delar av skrivningen från punkt 6.3 och 6.4 från SBTF.
Förslaget innebär också att vi ändrar ”numreringen” på lagen.
För att flytta spelare mellan lag i olika serier gäller att spelare får gå från lägre till högre
div. utan paus. För att gå ner igen krävs att spelare står över en match i det lag i den
högre div. personen spelade för.
Då förening har flera lag i samma serie så får ej spelare deltaga i båda dessa
lag. I samband med att serien vänder får föreningar med två lag i samma serie
möjlighet att flytta spelare mellan lagen denna flytt ska anmälas till förbundet.
Spelare kan sedan inte flytta tillbaka till sitt första lag.
§ 14 Om flera reservlag från samma förening spelar på samma divisionsnivå i
seriesystemet benämns de med föreningsnamnet följt av B1, B2 och så vidare. Spelare
kan under samma säsong endast representera ett av föreningens lag på samma
divisionsnivå.

Om en förening har sitt representationslag i division 4, två reservlag i division 5 och två
reservlag i division 6, kallas reservlagen B1, B2, C1 och C2. Har spelare under säsongen
deltagit i lag B1 är spelaren knuten till detta reservlag på denna divisionsnivå, och kan
således inte delta i lag B2. I samband med att serien vänder får föreningar med
två lag i samma serie möjlighet att flytta spelare mellan lagen denna flytt ska
anmälas till ÖLBTF.
Om en förenings första reservlag spelar på samma nivå som föreningens
representationslag benämns representationslaget med föreningsnamnet följt av A1 och
reservlaget föreningsnamnet följt av A2.
Om en förening önskar flytta en spelare som deltagit i ett högre lag till närmast lägre lag
skall spelaren först stå över en match för det högre laget. Spelaren blir spelklar för det
lägre laget samma dag som spelaren står över match för det högre laget.
Om en förening önskar flytta ytterligare spelare till förenings närmast lägre lag vid
samma tillfälle som ovan måste dessa spelare ha stått över två matcher för det högre
laget. Dessa spelare blir spelklara dagen efter de stått över andra matchen för det högre
laget.
Observera skillnaden att första spelaren blir spelklar samma dag denne står över för det
högre laget, medan ytterligare spelare blir det först dagen efter de stått över andra
matchen för det högre laget.
Inga begränsningar finns för flytt av spelare från ett lägre lag till ett högre, förutom vad
som nämns ovan.
Flytt av spelare görs divisionsnivå för divisionsnivå. För att flytta spelare från exempelvis
A-lag till C-lag måste spelaren först bli spelklar för B-lag, och sedan stå över för B-laget
för att bli spelklar för C-lag.
Ifall flera lag från en förening spelar seriematcher samma dag anses i förekommande fall
spelare ha stått över för det eller de lag i vilket denne inte deltar. Spelare kan dock
endast bli spelklar samma dag för närmast lägre lag.
En spelare kan, under förutsättning att villkoren enligt första stycket är uppfyllda,
representera B-laget samma dag som denne står över match för A-laget. Spelar A-lag Blag och C-lag samma dag räknas det som att spelaren stått över för både A-lag och Blag, men blir spelklar för C-lag först dagen efter matcherna, och kan således inte
representera C-laget.
Spelare får under en och samma speldag endast delta i ett av föreningens lag.
Vid flytt mellan huvudförening och farmarförening gäller SBTFs joker regler.
§ 16 Tillägg: spelare måste vara spelklar (licensierad, godkänd övergång) för föreningen
senast 14/2 för att få delta i kvalmatch.

