Protokoll klubbledarträff 2017-06-04
Närvarande klubbar: Eskilstuna BTK, IFAE, Nyköpings BTK, KFUM Katrineholm, Vrena
IF, Hälleforsnäs BTK och Flens BTK.
Plats: Duveholmshallen i Katrineholm

Serier
 Seriespelet diskuterades och planerades in i generalprogrammet.
 Ungdomsserier diskuterades. Önskemål finns om att få igång ungdomar som
tycker div 6 är för tufft tex. pga åldersskillnader. Vi beslutade att bjuda in till
seriespel tex. U11 och U14 i 2 mannalag.
Sörmlandstävlingar
 Vi spelar som vanligt och hoppas få deltagare till den sista tävlingen.
 Patrik A har en idé om nybörjartävling för vuxna direkt efter ST.
 Klubbarna som bokar tid för ST behöver boka tid mellan 10-17 för att
vuxentävlingen ska hinna spelas.
Läger
 Läger diskuterades och planerades in. Två utvecklingsläger är lagom ambition.
Utbildning
 Distriktsdomarutbildningar behöver arrangeras. Till att börja med planerar vi in
en dag för detta. Ev. ytterligare utbildning tas fram vid behov.
 Tränarutbildning efterfrågades men svårt hitta deltagare. Ett alternativ är att tex.
Patrik eller Terno kommer till klubbarna och hjälper till att hålla träningspass
tillsammans med tränarna.
Sommarpool
 SöBTF arrangerade sommarpool förra sommaren och det var populärt. Vi har
frågat SBTF om att arrangera en sommarpool som en nationell tävling, men vi är
för sent ute för juni. Om vi söker tävling och måste ställa in så får vi straffavgift. Vi
diskuterade om intresse finns. Beslutade att söka en tävling lördag 15 juli med
spelplats Eskilstuna.
Region Top48



DM




Vi är arrangörer av denna tävling(fd. Top12) Nytt för säsongen är
rankingordning oavsett ålder. Vi kommer behöva många domare och uppmanar
klubbarna att planera in helgen och anmäla till distriktsdomarutbildningen.

Beslutade att spela DM i Eskilstunas nya arena.
Diskuterades om att ev. spela poolspel i DM klasserna. Mötet var överens om att
det är önskvärt. Men för att det ska fungera måste begränsningar sättas för
deltagande i antal klasser. Styrelsen diskuterar frågan och beslutar.
Kontakt ska tas med Stiga för sponsring.

Generalprogram
 Generalprogrammet gicks igenom och nästa säsongs aktiviteter lades in i
programmet.
Övrigt
 Att få igång nybörjare i träning och tävling diskuterades. Patrik A kommer ta
fram en sammanställning med datum för Sörmlandstävlingar och läger så att nya
spelare vet vilka datum som gäller och kan planera in redan tidigt på säsongen.
 Fråga från två klubbar varför vi inte har ett kval för det lag som ska gå upp i
nationella seriesystemet har inkommit. Frågan diskuterades och vi konstaterade
att i år föll 4 lag ur div 3 och då skulle ett kval ha innefattat 5 lag. Beslutade att
låta de lag som kommer näst sist i div 3 har rätt att kvala mot det lag som
kommer tvåa i div. 4. Beslutade också att vi följer SBTF regler för deltagande i
kvalspel.
 Fråga om vilka bollar vi ska använda i seriespelet kom upp. Stiga har tagit fram
en ny boll som testas. Godkänd plastboll är det som gäller.
Avslutning
Ordföranden tackade alla för den innevarande säsongen och förklarade mötet avslutat.
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