INNBYDELSE
INNEBANDYSERIE 2016/17
Oslo Bedriftsidrettskrets innbyr herved ditt lag til deltagelse i innebandyserien 2016/2017

Serieformer:
Herrer, store mål med keeper (5 spillere + keeper på banen av gangen)
Herrer, små mål uten keeper (5 spillere på banen av gangen)
Damer, store mål med keeper (5 spillere + keeper på banen av gangen)
Mix serie, store mål med keeper ( 5 spillere + keeper på banen av gangen, minimum to damer) NYTT
TILBUD «Det tas forbehold om nok påmeldte lag»
Lagene blir satt opp i divisjoner av 10 lag, ut ifra plasseringen i sesongen 15/16. Nye lag starter i laveste
divisjon. NYTT SERIESYSTEM FOR HERRER i sesongen 2016 /17
Det spilles i todelt serie, lagene møtes i enkel serie først, d.v.s 9 kamper. Deretter deles lagene i nye puljer
hvor de 5 beste lagene på tabellen spiller mot hverandre i dobbel serie, og de 5 andre lagene i divisjonen
møtes i dobbel serie. Totalt kampantallet blir 17 kamper i perioden 1/9 -2016- ca. 30/4- 2017
Kampene spilles på hverdager (mandag t.o.m. torsdag) mellom kl. 18.00 - 23.00.
Seriespillet med store mål spilles i Lørenhallen, mens små mål spilles i Voldsløkkahallen/ Lørenhallen.

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.

Startkontingent for serien: (NYTT AV ÅRET- Ingen arrangørtjeneste)
KR. 14.050,- innen 1. mai.
KR. 14.300- innen 15. mai.
KR. 14.800,- innen 30. mai.
Startkontingenten inkluderer bladet ”Bedriftsidrett i Oslo” og kr. 300,- i anleggsfond.
Lag som ikke har betalt startkontingent ved betalingsfristens utløp, vil bli belastet et purregebyr.
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 bli ilagt et gebyr på kr. 2.500,-

Dommeravgift:
Dommeravgift kommer i tillegg med kr. 330,- pr. kamp.
Når du har sendt inn påmelding til innebandyserien, har OBIK fått din godkjenning til å sende faktura på
vegne av innebandydommerne på dommeravgiften.
Faktura vil bli sendt når serieoppsettet er klart. Laget får ikke spille før avgiften er betalt.

Arrangørtjeneste:
Denne tjenesten overtas av dommerne fra denne sesongen.

Påmeldingsfrist:
Frist for påmelding er satt til 1. mai 2016

Påmelding:
Påmeldingsskjema finner du HER
Vi ønsker at alle lag registrerer en «vikaroppmann» slik at vi har flere personer å kunne kommunisere med.
Fyll ut opplysningene på skjema
Faktura blir sendt etter at påmelding er mottatt.
Påmeldingen er ikke gyldig før startkontingenten er innbetalt.

Forsikring:
Det er en obligatorisk skadebehandlingsforsikring inkludert i startkontingenten. Se www.obik.no for
informasjon om skadebehandlingsforsikring.
Prisen er kr. 2.150,- pr. lag for sesongen. Ingen begrensning på antall spillere pr. sesong.
Alle spillere må registreres i «Klubbadmin».
Oppmann er pliktig til å gjennomføre registreringen før seriestart for at forsikringen skal være
gyldig. Nye spillere kan meldes inn underveis i sesongen.

Spørsmål:
Spørsmål vedrørende innebandy rettes til:
Moussa Elkam
e-post: moussa@obik.no
telefon 22 57 97 70.

Velkommen til OBIKs innebandyserie
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