Minnesanteckningar
PLANERINGSMÖTE
Onsdagen den 17 maj 2017 kl 19.00, Idrottens Hus, Örebro.
Närvarande: Magnus Engstedt, Jonas Dahlin AGA BTK, Johan
Eriksso, Göran ErikssonPålsboda GoIF, Simon Itkonen BTK Safir,
Per Karlsson Gropens IF, Bengt-Olov Johansson, Johannes
Norrbacka IK Sturehov, Olov Kilsberger Närkeskils SK, Sofia
Kollenhag SISU, Leif Christensson Ålsta BTK/Ölbtf, Jörgen
Knutsson Östansjö IF/Ölbtf, Kent Karlsson Storå BTK/Ölbtf
Michael Kempi, Göte Svensson Ölbtf
1. INLEDNING, UTDELNING AV SERIEMEDALJER
och pris till Toursegrarna
Ordförande hälsar alla välkomna och delar ut seriemedaljer till
segrarna i division 6 Närkeskils SK, övriga föreningar har redan fått
sina medaljer.
Fortsätter med att dela ut priser till de olika pristagarna i Läns
touren. Ungdoms touren 1:a William Sundell BTK Safir, presentkort
på pingis grejer för 500 kr Simon Itkonen aggerar ombud. 2:a
Martin Nilsson Gropens IF, presentkort på pingis grejer för 300 kr
Per Karlsson aggerar ombud.
Seniot touren 1:a Martin Larsson Storå BTK en pokal som Kent
Karlsson tar med hem till honom.
2.

3.

4.

PRESENTATION AV AKTIVITETSPLAN FÖR 2017-2018
Aktivitetsplanen presenteras och diskuteras efter några mindre
förändringar godkännes denna finns presenterad på förbundets
hemsida
UTBILDNING / LÄGER
Ölbtf kommer att hålla en tränarutbildning Ungdom 1 den 9-10
september i Örebro. Inbjudan kommer att skickas ut via mail till
distriktets föreningar samt läggas ut på hemsidan
Distriktsdomar utbildning planeras att hållas i November datum
kommer efter sommaren.
Tre stycken Breddläger planeras att hållas 2 stycken på hösten och 1
på våren utspridda i länet. Fortsatt blandat ungdom/senior.
DM / TÄVLINGAR
Meddelas att DM 2017 tilldelas IK Sturehov 11-12/11
Safirs internationella spelas som vanligt v 8
Pålsboda poolen planeras som vanligt till första helgen i mars.
Läns touren: Oktoberträffen 7-8/10 U+V, Novemberdriven 19/11 U,
Backhanddraget 9/12 U+V, Julflippen 7/1 U, (ev Berg-slaget feb
U+V), Hovslaget 17-18/3 U+V, Östansjö 25/3 V, BTK Safir April U+V
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SERIER, UTVÄRDERING
Presentation av preliminär serieindelning publiceras sepparat på
hemsidan inkluderat datum för division4 sammandragen. Anmälan
till serien skall vara förbundet tillhanda 17/9. Seriens slutgiltiga
sammansättning fastställs på lagledarmötet den 20/9.
Diskussion angående att det varit väldigt mycket spelar byten
mellan lagen och de olika divisionerna under säsongen och om detta
går att strama upp på något sätt, men inga konkreta förslag
framkom.
Diskussion angående en ungdomsserie här var alla överens om att
ett försök ska göras då det kan kännas jobbigt för ungdomar som
vill spelamatch men inte riktigt nått upp till nivå för division 6.
Förslaget utmynnade i att det ska vara en egen serie (namnförslag
mottages) Den ska vara basserad på ranking poäng vid säsongens
start exempel max 999 poäng åldersgräns max 21 år ev en överårig
spelare i laget inom poäng intervallet. Lagets spelar antal och om
man får byta ut en spelare efter dubbel kvarstår att utröna och
diskutera.Observera att detta är ett diskussionsunderlag för
klubbarna där förbundet vill ha in ytterligare förslag och tankar.
Tidsfristen är till lagledar mötet.
LAG-DM
Beslutades att den arrangeras på samma sätt som tidigare år då
årets tävling ändå blev bättre än på många år. Ölbtf åter kommer
med datum för tävlingen.
FÖRVÄNTNINGAR FRÅN FÖRENINGARNA PÅ ÖLBTF 20172018
Fortsatt engagerat arbete från styrelsen.
ÖVRIGA FRÅGOR
Sofia Kollenhag presenterar SISU och möjligheterna att få hjälp med
olika saker samt vikten av att registrera lärtillfällen i föreningarna
och att det utmynnar i bättre ekonomiskt stöd för bordtennisen från
RF. Presenterar även olika projekt som berör bordtennisen i länet.
Styrelsen presenterade muntligt utvärdering av projektet
”Pingisinspiratör” och det goda utfall som utvärderingarna visar.
AVSLUTNING
Ordförande bjuder nu in till Kaffe och förtäring
och tackar för visat intresse på sin och ÖREBRO LÄNS
BORDTENNISFÖRBUND vägnar

