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Preliminär serieindelning säsongen 2021 -2022.
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 att skickas
ut till föreningarna på mail inte i pappersform.
Sista anmälningsdag till distriktsserierna 2021-2022 är den 19/9
Definitiv serieindelning sker i samband med lagledarmötet den 23/9, kl.19.00.
Div 4 planeras att spelas även i år med 7 st sammandrag. Spelas med fördel
som delade sammandra på 2 dagar om det är problem att få tillgång till fullstor
hall.
Utvärdering av Lag DM spelform nästa säsong. Förslag på spelhelg och spelform.
Förslag på regeländringar inför kommande säsong gås igenom för godkännande.
Eventuella corona anpassade föreskrifter kommer att presenteras på lagaledarmötet.
AGA BTK-A och Närkeskils SK-A flyttas upp till division 3

Div 4 (Startar inte om inte alla
sammandrags arrangörer är tillsatta.)
BTK Safir -C1
BTK Safir -C2
Ekeby IF-A
Gropens IF-A
Närkeskils SK-B
Storå BTK-B
Ålsta BTK-B
Östansjö IF-A
Reserver
Div 5 lagen har fritt att anmäla intresse för
spel i div 4. Vid vakans kommer lottning att
ske mellan anmälda intressenter.

Div 5
BTK Safir-D1
BTK Safir-D2
BTK Örebro Väster –A
Ekeby IF-B
Gropens IF-B
Laxå BTK (dragit sig ur div 3)
Östansjö IF-B
Från div 6
AGA BTK-B
Närkeskils SK-C
Storå BTK-C
Östansjö IF-C
Reserver

Div 6 (utvecklings serie)
Serie för ungdomsspelare upp till U-15
eller äldre spelare med max 999 p.
Finns ingen poänggräns för
ungdomsspelare. För övriga gäller att man
har under 1000p när man spelar
förstamatchen, kommer man över gränsen
under säsongen får man fortsätta att spela
för laget.
Sammandrags datum och arrangörer för div 4 om sammandrag går att hållas:
Årets månads förslag och arrangörer bygger på tidigare år
2021
__/10 Arrangör: Ålsta BTK, __/11 Arrangör: Ekeby IF, _/12 Arrangör: Östansjö IF
2022
__/1 Arrangör: Närkeskils SK, __/1 Arrangör Gropens IF,
__/2 Arrangör: Storå BTK, __/3 Arrangör: BTK Safir

