Protokoll
Verksamhetskonferensen 2015
Quality Hotel Nacka 22 nov

Gemensam information från TK till föreningarna:
Tävlingskommittén 2015-2016:
ordf –
Jonas Holmberg, Ante Carlstedt
löpande –
Yulia Sundin (ersätts av Magnus Martinsson)
ledamöter – Petter Croneld, Andreas Svensson
serieadm – Kristian Pälviä (softboll)
Kalle Knutsson (region)
Jenny Wonisch (elit) (ersätts av Anton Thynell)
Ante Carlstedt (junior/ungdom)
Inledning:
• Nästan helt nytt TK, ett år på posten
• Mycket jobb, 80 ärenden
• Står oftast mellan ”regler ska följas” och ”låt dom spela”
• Vårt mål och anledningen att vi tog jobbet:
Höja kvalitén och kvantiteten på våra sporter
• Vi ska vara konsekventa, tydliga och snabba
• 48-timmars gräns, ärenden till
TK@baseboll-softboll.se
Säsongens plus:
• Ökning i antal spelare
(832 -> 888 = +56 st) = +7%
U12M
U15M
U19M
SenM
Tot
•

126
121
86
361
694

Ålder
1-9 år
10-12 år
13-15 år
16-19 år
20-23 år
24-30 år
31-40 år
41-50 år
51-60 år
61- år
Tot

U12K 33
U15K 29
U19K 29
SenK 103
Tot 194
2014
53
112
124
113
86
135
138
59
11
1
832

= 888
2015
36
123
150
115
104
130
134
81
14
1
888

•
•
•
•
•

U12 pitchingen slog väl ut
U15 hade 99 matcher (rekord?) med 8 olika turneringar och
Distriktlagsturnering.
Dessutom Skövdeläger och USM.
Softboll och Juniorserien utökades med 2 lag
Landslagets återkomst i A-poolen
God anda på många turneringar/matcher

Säsongens minus:
• Mer resor
• En del onda ord mellan klubbar och förbund
• Dålig ordning & reda
• Ingen seriekonferens (det ska vi ha 6:e feb)
TK Beslut Elitserien 2016:
• Botkyrka och Göteborg hoppade av, Rättvik vann Elitkvalet
• TK beslutat att fem lag + Akademin utgör Elitserien 2016, inget lag
”bjuds” in
- för att behålla kvalitén och skärpa kraven
- avgjort mellan linjerna
TK förslag Regionserier 2016:
• TK förordar styrelsen att besluta:
- Fyra regioner - Norra, Stockholm, Vättern, Södra
Norra = Umeå, Sundsvall, Gefle
Stockholm = Upps, City, Ensk, Alby, Botk, Los N, Sthlm B
Vättern = Karlskoga, Skövde, Tranås, Norrköping
Södra = Sölvesborg B, Göteborg, Malmö
- 3-4 lag i varje (utom Sth), kortare resor
- större slutspel
- ev. nya lag kan passas in enklare
TK Förslag Juniorserien 2016:
• Effekter av Juniorregeln 2015
- mera matcher, sex lag (blev fem)
- bättre matcher OCH sämre matcher
- fler och längre resor
- ett bra JSM
- tajt spelschema på våren för de som deltar i tre serier
- behöver finnas i några år för att dra slutsatser
• Juniorregeln består
- extrapoäng
- resebidrag
- W.O innan 15 juli
• Tillfälliga junioråldersexpansionen minskas ett år, äldsta spelarna nu max
20 år
• Träslagträn (inkl komposit) obligatoriskt för alla utom U15
TK Förslag Övergångar:

•
•
•
•
•
•
•

Flera långdragna och infekterade övergångar
Reglerna finns av en anledning, hjälp era unga spelare att göra rätt!
Allt står i TB, det finns från oktober-mars att göra övergångar fritt
Vi inför ”under behandling” som en status på spelare som inte är klara
Karenstiden består, 14 resp 60 dagar
Releaser även för collegespelare
Alla ärenden till TK@baseboll-softboll.se

Motion från styrelsen, utbildade ledare:
• Motion från styrelsen – utbildade ledare i USM/JSM från 2017
• Krav på deltagarna vid anmälan
• TC kontrollerar, uteslutning och W.O. om det inte efterlevs
• Syftar förstås till att följa RF:s riktlinjer
TK Förslag protokoll mm:
• Problem idag:
- HeatStat ofullständigt, ibland bara offensiv statistik, och ibland bara sitt
eget lag
- Partiska scorers i egen dugout
- Innings istf pitchcount för att skydda pitchers
• Vi vill skärpa till efterlevnaden av protokoll, HeatStat, rapportering
• Vi vill jobba för att få till utbildade förbundsscorers – de första kan
tillsättas till SM-finalerna, Regionslutspel, JSM etc
• Offentliga rosters på hemsidan
• Pitchcount ersätter innings på många ställen i TB
• Pitchcount blir protokollförarens/arrangörens ansvar
• iScore mfl verktyg inte tillräckliga ännu, men bra komplement. T ex
pitchcount blir automatiskt.
TK Förslag Plankraven:
• Planbrister som levt på dispens i många år nu, inget händer
• Vi vill skärpa till efterlevnaden av plankraven, vi vill se en handlingsplan
på dispensbrister
• Omsökning av dispenser
• Domarna får en ny roll att rapportera detta
TK Förslag Bestraffningar:
• Erfarenheter:
- inga bestraffningar har beivrats på länge
- sanktioner söks knappt längre
- det spelas med otillåtna bollar
- för få spelare till match
- otillåtna spelare
• Vi vill att brister som är bestraffningsbara nu ska rapporteras och
faktureras
• Domarna kommer att kontrollera efter en punktlista, t ex antal spelare
mm

Protokoll Elitserien:

•

•
•

•

•
•

Mycket prat kring hur vi får till fler matcher.
DH hemma + borta blir 18 matcher (inkl akademin) på 10 helger.
Det diskuterades kring sammandrag på t.ex Örvallen (och Skarpäck/Alby)
för att samla lag och få in 6 matcher under en helg, men var "Nja".
Pratades även kring DH hemma+borta och sedan lotta hemma/borta mot
lagen igen, skulle ge 26 matcher, men kräver 15 helger. Vilket vi inser att
vi inte har.
Trippelheader var nog det som mötet kom fram till var "minst dåligt", det
ger 26 matcher (inkl akademin) på 10 helger.
Diskuterades då 9+9 lördag och 7 på söndagen, skulle gå att klämma in
juniorerna först på söndagen. Vi kommer dock att ställa till det för övriga
serier, då Elitserien tar alla domare...
Går man ut med förutsättningarna nu, att det bara är 1 domare som
tillsätts och samtidigt presenterar datumen för domarutbildningarna, så
ansåg mötet att det borde gå att få respektive förening att trolla fram 4-5
namn som vill döma. Viktigt dock att det inte blir någon som man skickar
bara för att skicka någon, utan att denna sen verkligen vill döma sen.
(TC fundering - Går det att tillsätta två domare på lördagen och sen skicka
en av domarna vidare till regionserien på söndagen och en blir kvar
tillsammans med någon från föreningen...)
DU ser gärna att Leksand och Rättvik spelar hemma samtidigt, då det går
att samordna resor av domarna till Leksand/Rättvik i en bil.
Svårt att tillsätta domare till kvällsmatcher i Leksand/Rättvik, då
domarna får åka från Stockholmsområdet....
Rättvik meddelade att de inte kan spela 6-8 maj, då det är marknad och de
drar in säsongens pengar. Vecka 30-31 kan de inte heller spela, jobb med
Classic Carweek och plan används som camping och föreningen jobbar.
Behöver bli tydligt och kommunicerat vad som är skäl att flytta matcher.
Behöver bli tydligt vilka helger som är reservhelger, så spelare/lagen
bokar upp dem också och inte ser det som spelledigt och sen inte kan
spela då om matcher blir flyttade dit.

Protokoll Softbollserien:
•

•

Förbundet borde representera i någon form på en SM-final i softboll.
Medaljer och pokaler fick skötas av arrangören Skövde, så borde det inte
vara. Kan iofs vara en effekt av att ansvar faller mellan stolarna när det
finns ett speciellt Softbollutskott, vad ska de sköta, vad ska TK sköta etc?
Synpunkter på domare:
- klädkraven inkonsekventa och drabbar enskilda, det behövs bättre
riktlinjer i TB kanske?
- domare kan ägna sig åt opassande kommentarer och kroppskontakt,
inte ok
- vem ska meddela vid hämtningar? Det är inte själva hämtningen som är
problem utan vem man ska höra av sig till.
- stressade matcher för att domarna ska hinna med visst tåg, här måste de
prioritera matchen de fått betalt för att döma, och ta ett senare tåg

Protokoll Regionserien:

Bra sak klubbarna tar med sig från säsongen:
• Bra tillsättning av domare.
Saker som behöver bli bättre:
• Tydligare roller runt matcherna. Mindre kompiskänsla.
Heatstat:
• Många klubbar tycker att det sköts för dåligt.
• Sundsvall säger att det kommer att bli bättre i Norra Regionserien nu när
Rättvik ”försvinner”.
• Sundsvall har lagt in sin egen statistik på sina bortamatcher om inte
hemmalaget gjort det.
iScore:
• Klubbarna vill se att iScore kan vara ett alternativ till pappersprotokoll.
Tycker att man skulle kunna köra iScore som pilotprojekt i Regionserien
då dessa matcher inte betyder riktigt lika mycket som i Elitserien.
• Fortfarande viktigt med protokollförare. Dessa försvinner inte för att
iScore används.
• Papperskopior skickas ändå inte in. Kanske möjligt att få pengar från
IdrottsLyftet för att köpa in iPads?
• Kopplingen till Heatstat måste Förbundet jobba på för när detta händer så
kommer iScore eller liknande slå ut pappersprotokoll.
• Problemet kommer försvinna av sig själv när det finns Förbundsscorers.
Övrigt:
• Borde finnas en domarmail (t.ex. domare@baseboll-softboll.se).
• En fråga kommer upp vart man vänder sig om det finns jobbiga fans? Los
Nicas har några killar som dricker en hel del öl och häcklar bortalaget.
• Förslag på nytt spelschema/spelsystem kommer i separat mail.

Protokoll Ungdom/Junior
•
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Yvonne informerade om Ungdomsutskottet och hur planen för detta ser
ut. Arbetsbeskrivning pågår och letande efter namn till gruppen på c:a 5
pers. Både base- och softboll, samordning med andra utskott och
styrelsen.
Semesterproblem för Alby, 08-serien. Alla lediga ungdomar kan samlas på
en plan och delas upp i lag, typ sommarlovsbaseboll.
Kadettcuperna jättebra!
Macron och Mosquito behöver komma överens.
Fler matcher än 99 om man räknar utanför Kadettabellen. De syns inte.
Orättvist att lag som haft överåriga med inte får vara med i USM. JSM får
man göra så men inte i USM. Annars ganska bra som det är med USM.
Kadettlandslag ifrågasattes och önskades.
Distriktslagsturnering resor mm kan tas från Lyftetpengar? Eller finns det
LL-pengar?
U12 - pitching bra, men tråkigt när det blir "walks" kan det vara flexibla
regler? Men låt regeln bestå och låt pitchers och slagmän bli bättre.
Är regeln solklar kring vad som händer vid 4 bollar?
Löpare tre catchern missar kast till 2 får man ta poäng? Passed ball får
man ju inte? Man får inte ta poäng.
Väldigt fritt med pitchcount kontr innings, behövs det kanske en kombo?
men kanske inte 3 innings i U12.
Tiderna mellan innings tar för lång tiden. Oftast catcherbytet...
Svårt för arrangör att klara pitchcount i stora turneringar med
överblicken. SVÅRT!
U15 - inningsbyten efter 6 eller 9 poäng (mercy rules) så borde poängen
räknas som slås in vid en dubbel t ex.
diskuterades defensiva "extrapoäng" för oavgjorda matcher
höj antal matcher för USM?
Tycker inte att poängavdrag ska förekomma i Elitserien.
Mycket dyrare med j-lag och resor.
Kan vara så att man ska kunna spela i fler lag än farmarlagsregeln tillåter.
Cup-fördelning:
- Macron Indoor 5 mars, U12
- Degerfors inomhus oklart
- 5-8 maj i Leksand och Rättvik för Juniorer
- 14-15 maj Macron Cup U12 14:e U15 15:e
- Ev. Rättvik 28-29 maj
- 4-5 juni Billinge U12 + U15
- 18-19 juni Mosquito Cup
- 6-7 aug Näcken
- 27-28 aug Bocken

Efter mötet lämnade Karlskoga in en motion kring förändrade pitchingregler för
U15 vilken TK kommer att beakta i sitt arbete med TB för 2016.

