INNBYDELSE
SOMMERSERIE I HÅNDBALL 2018 FOR
KVINNER

Oslo Bedriftsidrettskrets innbyr herved ditt damelag til deltagelse i sommerserien i
håndball 2018.

Serieform:
Damer, 1 divisjon
På grunn av hallkapasiteten, er det plass til max 10 lag.
Serien planlegges spilt følgende dager i mai og juni:
2/5, 15/5, 22/5, 31/5, 5/6, 7/6, 12/6, 14/6 og 21/6 fra kl. 18.00 – 22.00. Kampene vil bli spilt i
Ekeberg Idrettshall. Reservearena er Voldsløkka Idrettshall i juni.

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. Har en spiller dispensasjon i sesongen 17/18,
gjelder dispensasjonen også for sommerserien 2018.
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
Kr. 3000,-.
Lag som ikke har betalt startkontingent ved betalingsfristens utløp, vil bli belastet med et
purregebyr.
Lag som trekker seg etter at serien er satt opp, vil ikke få refundert startkontingenten. Lag
som trekker seg etter at serien er startet, vil bli ilagt et gebyr på kr. 1500,-.

Dommeravgift:
Dommeravgift kommer i tillegg med kr. 170,- pr. kamp. (1 dommer pr. kamp)
Når du har sendt inn påmelding til sommerserien i håndball, har OBIK fått din godkjenning til
å sende faktura på vegne av håndballdommerne på dommeravgiften. Faktura vil bli sendt
når serieoppsettet er klart. Laget får ikke spille før avgiften er betalt.

Påmeldingsfrist:
Påmeldingsfristen er satt til den 5. mars 2018.

Påmelding:
Påmeldingsskjema finner du på våre nettsider 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 startkontingenten, men en frivillig
skadebehandlingsforsikring på kr. 750,- pr. lag. Kryss av i påmeldingsskjema om dere
ønsker forsikringen. Se vilkår på www.obik.no

Spørsmål:
Spørsmål vedrørende håndball, rettes til Reidun Bjørtomt på e-post reidun@obik.no eller
telefon 47 70 07 83
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