INNBYDELSE
INNEFOTBALL 2018/2019
Vi innbyr også denne sesongen til 5`er FOTBALLSERIE innendørs
på kunstgress i Manglerudhallen på mandager, onsdager og torsdager
2018/2019
Oslo Bedriftsidrettskrets inviterer alle lag til FOTBALLSERIE i 5er fotball, på kunstgress innendørs
mandager, onsdager og torsdager mellom kl. 19.00 og 23.00 i Manglerud Fotballhall. Det spilles fra slutten
av oktober 2018 til midten av april 2019.
Kampene vil bli spilt på banestørrelse 20 x 40 meter. 5 spillere på banen av gangen inkludert keeper.
Spilletid 2 x 25 minutter. Det settes i utgangspunktet opp puljer av 12 lag, dette vil gi 11 kamper pr. lag.
(Det tas forbehold om antall påmeldte lag). Det innbys til seriespill for herrer, damer og mix.
For mixserien må det minimum være 2 damer på banen til enhver tid. Det blir fire starttidspunkter 19.00,
20.00, 21.00 og 22.00. Er det spesielle dager laget ikke kan spille, så skriv det i påmeldingen.
OBS!! Lag som ikke kan møte til kamp vil få et gebyr på kroner 1500.-. Det har vært for mange
avlyste kamper de siste årene, og disse avlysningene må vi redusere av hensyn til de lagene som
kan stille.
Vi vil dele lagene inn i divisjoner ut i fra plasseringen i serien 2017/2018.
Det er mulig både for bedriftsidrettslag og vennelag å melde seg på til denne serien.
Vi vil sette vennelagene i egne puljer så langt dette er mulig.
Lag som er medlem av Oslo eller Akershus Bedriftsidrettskretser vil bli prioritert ved stor
påmelding. (Søknad om opptak som medlemslag finnes på våre internettsider www.obik.no)
Det er mulig for de fleste å starte et ”bedriftsidrettslag”. Små bedrifter kan slå seg sammen til ett lag,
mulighetene er mange (kontakt oss på telefon 22.57.97.72)
HVEM KAN DELTA?
Spillerne må være fylt 15 år. Ansatte i bedriften kan spille både aktiv fotball og bedriftsfotball.
For spillere som ikke er ansatt i bedriften, spillere på dispensasjon, gjelder fortsatt regelen om at aktive
spillere mellom 15 og 30 år kan ikke delta.
Karantenetiden fra aktiv fotball til bedriftsfotball for ikke ansatte i aldersgruppen 15 – 30 år er
6 måneder. Damer kan delta på herrelag.
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. Se eget skjema på vår nettside
www.obik.no.

DOMMERE:
OBIK stiller dommere til alle kamper. Lagene faktureres en dommeravgift etter at serien er satt opp.
Det betales dommerhonorar pr. kamp, for tiden kr. 190,- pr. lag pr.kamp.

FORSIKRING:
Det er forsikring inkludert i startkontingenten.
OBIK har i samarbeid med Idrettens Helsesenter, Norwegian Broker og Gjensidige Forsikring laget
den nye skadebehandlingsforsikringen som er innført.
Hele laget, dvs. at alle som tilhører bedriftsidrettslaget og står oppført på dommerkortet er dekket.
Forsikringen gjelder også under organisert trening i bedriftsidrettslagets regi.
Denne forsikringen gjelder for sesongen, og gir deg samme gode hjelp og dekning ved skader
oppstått i forbindelse med bedriftsidrett. (Dette er det samme tilbud som toppidretten i Norge har).
Se www.obik.no for mer informasjon om forsikringen.
STARTKONTINGENT:
Startkontingenten er satt til kr.11.675,- pr. lag, inkl. forsikring
Egen faktura på dommeravgift på 190.- pr kamp,- vil bli sendt så snart avdelingsoppsettet er klart.
Startkontingenten dekker hall leie, forsikring for hele laget, administrasjon, garderobeavgift, abonnement på
bladet Bedriftsidrett i Oslo
Faktura sendes fra OBIK så fort påmeldingsskjema er mottatt.
Lag som trekker seg får ikke refundert startkontingenten.
Lag som trekker seg etter at serien er startet, blir ilagt et gebyr på kr. 5000,-.

PÅMELDING / PÅMELDINGSFRIST:
Påmeldingsfristen er satt til 1. september 2018.
Direkte link til Påmeldingsskjema finner du ved å gå inn på www.obik.no velg aktiviteter/fotball
TERMINLISTE:
Publiseres i uke 41/42
SPØRSMÅL:
Spørsmål om fotballserien kan rettes til Rune på telefon 99290370

Oslo Bedriftsidrettskrets
Stein Aker
Daglig leder

