Minnesanteckning
LAGLEDARMÖTE
Onsdagen den 22 september 2021 kl 19.00
Idrottens hus. Karlsgatan 28, Örebro
13 personer närvarande på lagledarmötet. Representerande från
AGA BTK, BTK Safir var av 1 via TEAMS, Ekeby IF 2 st via TEAMS,
Gropens IF, Närkes Kils SK, Storå BTK, Ålsta BTK, Östansjö IF

DAGORDNING
1.

Mötet öppnas
Ordförande förklarar mötet öppnat och lämnar ordet till Kent.

2.

Information inför spelåret 2020-2021, beslut om
regeländringar
Information ges om att det inte är några nya regeländringar för
distriktsserien denna säsong. Finns ett PM för Div 6 Utvecklings serie
som är nytt för i år.
Angående den på gående pandeminkan det komma regler angående
corona anpassning, detta kommer i såfall närmarare seriestarten då
vi vet hur sammhälls läget är och vad som SBTFs coronona protokoll
säger.

3.

Information serier
Div 4 Här är alla lag anmälda inga förändringar.
Div 5 Här är det nio lag förnärvarande kommer att spelas som
hemma – borta matcher med möjlighet till en omgångs
sammandrag.
Div 6 Utvecklings serie Här är det 1 lag anmält

4.

Beslut om sammandragsarrangörer samt datum i Div 4
Alla sammandrags arrangörer är tillsatta. Följande datum spikades.
23-24/10 Ålsta, 6-7/11 Ekaby, 4-5/12 Östansjö, 8-9/1 Närkeskil,
29 eller 30/1 Gropen, 19-20/2 Storå, 12/3 Safir

5.

Beslut för spelveckor för div 5-6
Div 6 utgår då det bara är 1 lag anmält.
Div 5 kommer att starta v 42
Lagen blir erbjudna att anordna en omgångs sammandrag men
måste då komma in med önskemål om spelvecka så snart som
möjligt så det går att ange detta i spelprogrammet.

6.

Lag-DM, IND-DM
Lag-DM planeras nu till att försöka spelas helgen v 9, 6 mars.
Individuella DM kommer att spelas den 13-14 november i
Eyrahallen, Örebro. Inbjudan kommer inom kort

7.

Läger, utbildningar i distriktet 2020-2021
För närvarande är det inga läger planerade.
Planeras för en Distriksdomar utbildning den 9 okttober.

8.

Övrigt: Vidare information från RF-SISU Örebro län
Zack Lekensjö: Presenterar sig och informerar om att det är en
Grundtränarutbildning på gång i Örebro.
Går att söka bidrag för detta hos RF-Sisu.
Nedan finns kontaktuppgifterna till Zack.

9.

AVSLUTNING
Ordförande förklarar mötet avslutat och bjuder på Kaffe och bulle.

Vid tangenterna
Kent Karlsson
ÖREBRO LÄNS BORDTENNISFÖRBUND

Tack för visat intresse!

Zack Lekensjö
Idrottskonsulent

zack.lekensjo@rfsisu.se
019-17 55 77
076-145 15 20

