INNBYDELSE
BEDRIFTSFOTBALL 2018
OBIK innbyr herved alle interesserte lag til FOTBALLSERIEN 2018 for
11 mannslag, - 7 mannslag, Damelag 7 `er og 5 mannslag.
Forbehold om nok påmeldte lag og nok påmeldte dommere.
Spørsmål om fotballserien kan rettes til OBIK på telefon 99290370
Laget må, for å kunne delta i seriespillet, være medlem av Oslo eller Akershus Bedriftsidrettskretser,
eventuelt tilknyttet bedriftsidretten på annen måte.
(Søknad om opptak finnes på våre internettsider www.obik.no)
Det er mulig for de fleste å starte et ”bedriftsidrettslag”. Små bedrifter kan slå seg sammen til et 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 ikke kan delta.
Karantenetiden fra aktiv fotball til bedriftsfotball for ikke ansatte i aldersgruppen 15 – 30 år er
6 måneder. Damer kan delta på herrelag.
DOMMERE!
OBIK tar forbehold om at det meldes på nok dommere til å gjennomføre seriespillet.
Vi trenger ca. 40 dommere for å gjennomføre seriespillet på en forsvarlig måte.
5 MANNSSERIE
Vi viderefører 5 mannsserien også i 2018.Kampene vil bli spilt på banestørrelse 20 x 40 meter. Kampene
spilles i fotballhallen på Manglerud på onsdager. 5 spillere på banen av gangen inkludert keeper.
Spilletid 2 x 25 minutter OBS: De første 36 lagene er sikret plass!
7 MANNSSERIE / 11 manns og dameserien.
Vi vil i 2018 videføre «eliteserien» i 7 mannsfotball.
Spilletid 7 manns, 11 manns og dameserien 2 x 30 minutter
Kampene vil i sesongen 2018 spilles på Linderud kunstgress, Domus Atletica kunstgress, Løren
Kunstgress, Kalbakken kunstgress, Humleby kunstgress, Grorud kunstgress, Prinsdal kunstgress, Bryn
kunstgress, Rommen kunstgress og Manglerud Fotballhall. Voldsløkka vil bli benyttet hvis banen blir i
forsvarlig forfatning. Vi jobber med alternativ tid i Valhall. Det kan forekomme enkelte kamper på gress.
Det har de senere årene vært en økende tendens til at lag melder forfall til kamper, og dette går
alltid utover en uskyldig motstander. For å få ned antallet avlyste kamper, så vil det faktureres et
gebyr på 1500.- kroner til det laget som avlyser en kamp. Dette vil kun kunne fravikes i helt spesielle
tilfeller. Lag som ikke melder ifra at de ikke kan stille, vil bli fakturert et gebyr på kroner 3000.- hvis
en motstander har møtt til kamp uten å bli varslet.
Alle kampene spilles etter NBIF`s håndbok, NFF`s reglement samt seriens kampreglement.
Kampene spilles på ukedager mandag t.o.m. torsdag med første kampstart kl. 17.00
i tidsrommet 30.april til ca. 15. Oktober.
SLUTTSPILLET ARRANGERES I UKE 43

Det avvikles ikke kamper i perioden 30. juni til 20. august.
De fleste divisjoner og avdelinger avvikles med 12 lag og serien settes opp etter oppnådde resultater i
fotballserien 2017. OBIK setter opp dommere til alle kamper, så langt dommerantallet rekker.
Påmeldingsfristen er satt til 31. desember 2017.
Påmeldingsskjema finner du på www.obik.no/fotball
Faktura sendes fra OBIK så fort påmeldingsskjema er mottatt.
Av erfaring vet vi at noen lag ikke greier å overholde påmeldingsfristen. Disse lagene får nå en mulighet til
senere påmelding mot en høyere pris. (Se nedenfor)
Startkontingenten dekker serieadministrasjon, garderobeavgift/baneleie, skadebehandlingsforsikring,
abonnement på bladet Bedriftsidrett i Oslo og kommunale avgifter. Vi må ta forbehold om prisen p.g.a. Oslo
Kommunes baneleie for bedriftsidrett. Denne kostnaden vil eventuelt bli etterfakturert før seriestart.
Det er en obligatorisk skadebehandlingsforsikring inkludert i startkontingenten. Se www.obik.no for
informasjon om skadebehandlingsforsikringen.
Dommeravgiften vil bli fakturert alle lag direkte fra Fotballdommerlauget etter at avdelingsoppsettet er klart. Dommeravgiften vil bli kr. 190,- pr. lag pr. kamp for sesongen i 7 manns og 5
manns, normalt 11 kamper.
For 11 mannsserien vil dommeravgiften være ca. kr. 210,- pr. kamp pr. lag
Startkontingenten er differensiert etter påmeldingstidspunktet. Påmeldinger mottatt hos oss innen:
7 manns / damer / 5 mann /11 manns.
31.
desember
15.
januar
31.
januar
Lag som må purres

kr.12.510,kr.12.760,kr.13.285,kr.13.785,-

Lag som ikke er påmeldt innen fristens utløp kan ikke påregne og bli satt opp i riktig divisjon.
For de lagene vi må purre med e-post eller telefon påløper et purregebyr på kr. 500,-.
Laget er ikke påmeldt før både påmelding og betaling er OBIK i hende.
Lag som trekker seg etter at serien er satt opp får tilbake halvparten av startkontingenten.
Lag som trekker seg etter at kampene er startet, får ikke refundert startkontingenten og ilegges et
gebyr på kr. 5.000,Vi ser gjerne at lagene registrerer en assisterende lagleder som vil få samme info som lagleder.
Alle spillere skal registreres i «Klubbadmin» (KA) for å være deltagerberettiget og forsikret.
Dette er lagleders ansvar.
TERMINLISTEN legges ut på www.obik.no i løpet av uke 15.
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