Minnesanteckningar från lagledarmötet
Tid: torsdagen den 24 september
Plats: Idrottens Hus, Örebro
Närvarande: 18 deltagare från följande 8 föreningar var där, AGA BTK,
BTK Safir, Gropens IF, IK Sturehov, Pålsboda GoIF, Storå BTK, Ålsta BTK och
Östansjö IF

Mötet öppnas av ordförande som hälsar välkomen och bjuder på
smörgåstårta.
1.

Information inför spelåret 2015-2016
Kent Karlsson meddelar att några ny ändringar av spelregler inte finns inför
kommande säsong. Uppmärksammade alla deltagre på att licensavgiften höjts samt
att det finns smärre ändringar i allmäna serie- och tävlingsregler för dom som är
intresserade.

2.

Information serier
Genomgång av förslaget till de serieregler som gäller för ÖLBTF´s distriktsserier
säsongen 2015-2016.Där §13. Orsakade diskussion angående bollval, fanns önskemål
att det skulle bli krav på plastboll men mötet beslutade att den föreslagna skrivningen
skulle gälla. Det finns även en förändring i §15. Förslaget godkännes av mötet och
gäller från och med dagens datum. Dessa regler finns presenterade på ÖLBTF´s
hemsida.
Meddelas också att matchprotokoll inte kommer att skickas ut till föreningarna utan
får skrivas ut från hemsidan.
Jörgen Knutsson och Kent Karlsson presenterar serieindelningen enligt nedan
Div 4: AGA BTK-A, Gropens IF-A, IK Sturehov-A1, IK Sturehov-A2,
Pålsboda GoIF-B, Storå BTK-B, ÖstansjöIF-A1, ÖstansjöIF-A2
Div 5: BTK Safir-B, Gropens IF-B , IK Sturehov-B, Pålsboda GoIF-C,
Storå BTK-C1, Storå BTK-C2, Ålsta BTK-B, Östansjö IF-B
Div 6: AGA BTK-B1, AGA BTK-B2, BTK Triss-A, Ekeby IF-A, Gropens IF-C,
IK Sturehov-C, Pålsboda GoIF-D, Storå BTK-D,

3.

Beslut om sammandragsarrangörer samt datum i Div 4
17/10-15 Arrangör Storå BTK i Fellingsbro idrottshall,
14/11-15 Arrangör Pålsboda GoIF i Folkaboskolan,
5/12-15 Arrangör IK Sturehov troligen i Eyrahallen,
10/1-16 Arrangör Östansjö IF i Alléhallen,
23/1-16 Arrangör AGA BTK i Kumlahallen,
13/2 -16 (alternativt 14,20,21/2 ) Arrangör Gropen/Östansjö i Hasselfors,
5/3-15 Arrangör IK Sturehov troligen i Eyrahallen

4.

Beslut för spelveckor för div 5-6
Det beslutades att Div 5 och 6 startar v 43 och har på sig även v 44 att spela färdigt
omgång 1. Återstart efter juluppehållet blir v 2 och spel uppehåll v 8.

5.

Läger i distriktet 2015-2016
Det planerade breddlägren för ungdomar under hösten presenterades.
Under denna punkt ombads klubbarna att ta med sig hem att förbundet gärna
arrangerar ett seniorläger om det kommer in intresse för detta. Föreslaget att detta
läger skulle kunna vara under juluppehållet.

6.

Lag-DM, IND-DM
Information om Lag-DM planeras till den 17/1.
Individuella DM spelas 7-8/11 inbjudan är på gång från IK Sturehov. Bengt-Olov
informerar att det räcker med D-licens för att spela DM och det gäller alla klasser.

7.

Övrigt
Det meddelas att en seniortour är på gång.
BTK Safir meddelar att det är viktigt att Eyrahallen används så mycket som möjligt till
olika bordtennis arrangemang i föreningars och förbundets regi så att det syns att
hallen utnytjas till fullo detta för att kunna ligga på kommunen och eventuellt pressa
hyrespriset särskilt vad det gäller vuxen arrangemang. Används inte hallen kan det bli
så att den blir utnytjad av andra idrotter vilket skulle medföra att det i en framtid
påverka bordtennisen negativt för hela distriktet, det blir svårare att planera in
exemplvis läger, tourtävlingar seriesammandrag osv...
Kent påpekar dock att det ändå kan vara positivt att sprida lite på arrangemangen så
att bordtennisen syns även på andra orter i distriktet.

8.

Avslutning
Ordförande förklarar mötet avlutat.

Vid penna och tangenter
Kent Karlsson

