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Motion 4:  Spel inom distriktet  
 
Min motion skall beslutas av årsmötet och inte hänskjutas till den kommande styrelsen.  

 

Tävlingar i distriktets regi tenderar mer och mer att läggas i Luleå med någon enstaka i 
Boden och Piteå. Jag skulle vilja att tävlingar även läggs i de små orterna och till det måste 
NBF satsa resurser, främst kanske ekonomiska.  
Under senare år har de flesta DM-tävlingar och Division 4 förlagts till Luleå. Även om LBK har 
bra arrangemang så kan det inte betyda att andra klubbar inte får möjligheten att visa upp 
sig och sin förmåga och kunnande. 
Vad gäller Division 4 så måste deltagande klubbar erbjudas en omgång på hemmaplan.   
Det kan inte vara så att NBF-arrangemang ensidigt ska gynna en viss klubb och dess 
medlemmar.  
Årets upplägg, med spel på hemmaplan för Luleå BK:s medlemmar, har fört med sig en 
betydande ekonomisk orättvisa, även en kanske avgörande tidsvinst och att andra 
deltagande lag inte har fått möjligheten till ”hemmaplansfördel.  
 
Som en parentes kanske ett ”nytänkande” kunde lösa seriespelet i Div 4.  
Varför inte göra som i andra sporter där man spelar en dubbelserie med en match på 
hemmaplan och en match på bortaplan.  
Det borde dessutom vara relativt enkelt att för långväga gäster kunna ordna ett dubbelmöte 
eller eventuellt flera matcher vid ett tillfälle och på samma ort eller t.o.m. på olika orter. 
Som grädde på moset skulle man då få möjlighet till spel på hemmaplan.  
 
Jag yrkar på att årsmötet beslutar 
 
- att när spelorter ska fastställas för distriktets DM-tävlingar/Division 4 ska även klubbar på 
mindre orter, i alla fall få frågan, om de har möjlighet att arrangera aktuell tävling. För att 
hjälpa till med detta ska NBF göra en budget i samarbete med aktuell klubb. 
 
- att NBF på ett rättvist sätt ska fördela omgångar i Division 4 så att anmälda lag får frågan 
om möjlighet att stå som arrangör av omgång. 
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