bowling

Bedriftsserien i bowling 2018/2019
3`er lag
SErIEfOrmEr:
Serien skal ha lag bestående av 3
spillere, laget kan bestå av damer
og herrer om hverandre. 1 + 2 eller
2 + 1 eller 3 damer eller 3 herrer.
Kampvarighet 1,5 timer.
Det vil kun være en avdeling i
hver divisjon.
Dersom lag fra høyere divisjoner
ikke er påmeldt innen fristens utløp,
rykker neste lag på listen opp.
Alle nye lag starter i laveste
divisjon.
Spillested er Veitvet bowlinghall.
Serien starter i september.
Kampene spilles mandag til torsdag.
Terminliste med spilleregler,
spilletider og divisjonsoppsett blir
sendt ut i august, ca 2 uker før
seriestart.
SpIll:
Nå kan du spille på flere lag innenfor
samme bedrift uten å måtte stå over
en kamp.
Unntaket er dersom det er to lag i
samme divisjon.
Det betyr at du for eksempel
kan spille både i vanlig liga og i 3`er
ligaen.
hvEm kan DElTa:
Alle ansatte i bedriften over 15 år kan
delta uavhengig om de spiller ”aktivt”
for et ordinært idrettslag eller ikke.
I tillegg kan ektefelle/samboer og
barn av ansatte (over 15.år) delta
dersom disse ikke spiller ”aktivt”.
Etter fylte 30 år kan disse spille.
DISpEnSaSJOn:
Det kan søkes dispensasjon for
spillere som ikke er ansatt i bedriften
dersom de er fylt 15 år og ikke spiller
”aktivt” i et ordinært idrettslag.
Man kan ikke søke dispensasjon
for ”aktive” spillere under 30 år.
Det kan søkes dispensasjon for

”aktive” spillere som har fylt 30 år,
men ikke arbeider i bedriften.
STarTkOnTIngEnT – frIST:
• Startkontingent – Påmelding innen
31. mai er kr 1.500,- pr. lag
• Startkontingent – Påmelding etter
31. mai er kr 1.750,- pr. lag
Startkontingenten inkluderer bladet
”Bedriftsidrett i Oslo”.
SpIllEravgIfT
Spilleavgift pr. kamp er ca kr 380,for 3`er lag.
Faktura for startkontingent må
være innbetalt for at påmeldingen er
gyldig.
TrEkkIng av lag
Lag som trekker seg etter at serien
er satt opp vil ikke få refundert
påmeldingsavgiften.
Lag som trekker seg etter at
serien er startet vil ikke få refundert
påmeldingsavgiften.
I tillegg vil det bli ilagt et gebyr på
kr. 2.500,påmElDIngSfrIST:
Frist for påmelding er satt til 31. mai
2018.

påmElDIng:
Påmeldingsskjema finner du på våre
nettsider www.obik.no
Faktura blir sendt etter at
påmelding er mottatt.
Påmeldingen er ikke gyldig før
startkontingenten er innbetalt.
fOrSIkrIng:
Det er ingen automatisk forsikring
gjennom denne startkontingenten!
Tilbud om forsikringsordning finnes
på vår nettside www.obik.no
SpørSmål:
Spørsmål vedrørende bowling rettes
til Tore Stokdal på
e-post: tore@obik.no
eller telefon 909 81 586
velkommen til hyggelige
bowlingkvelder!

OSLO BEDRIFTSIDRETTSKRETS
Tom Erik Sundsbø
Leder OBIK, Bowlingutvalget
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påmElDIngSfrIST:
Torsdag 31. mai 2018
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