Informasjon til rinkbandy lagene 2017/2018.
Kampene er nå berammet og finnes på internett og app.
Liste over kampene er sendt alle oppmenn
Kamptidspunkt på internett er alltid det som gjelder.
HUSK AT DU SOM OPPMANN PLIKTER Å KJENNE TIL GJELDENDE
REGELVERK, OG AT BÅDE DU OG LAGET KAN ILEGGES BØTER HVIS DET
IKKE OVERHOLDES. Regelverket følger vedlagt i denne sending og finnes på våre
nettsider www.obik.no

DOMMERAVGIFT
FAKTURA FOR DOMMERAVGIFT er sendt lagene i dag
FRIST FOR INNBETALING ER SATT TIL 11. oktober 2017.
LAG SOM IKKE BETALER DOMMERAVGIFT FÅR IKKE SPILLE KAMPER
(OBS! Pengene betales til dommerlaugets konto 9005.23.05704)

1. Meldinger til og fra OBIK.
Alle meldinger som gjelder rinkbandy rettes til OBIKs rinkbandyansvarlig som er Terje
Martinsen.
Bruk helst mail: Terje@obik.no eller telefon 92028625
Alle meldinger fra OBIK vil i utgangspunktet bli sendt på mail.
De som ikke har mail vil få meldinger pr. post.
Alle spillere SKAL registreres i «Klubbadmin». Du kan fylle ut vedlagte liste å sende til
obik@obik.no så vil vi registrere for deg. Spillere som ikke er registrert har ikke gyldig
forsikring.

2. DISPENSASJON – kr.300,- pr. søknad pr. sesong
HUSK AT SPILLERE UTEN GYLDIG DISPENSSASJON
REGNES SOM ULOVLIG UTØVER!
DE HAR I TILLEGG IKKE GYLDIG FORSIKRING!
Send søknad før sesongstart!
Det ligger dispensasjonssøknader på internett www.obik.no – velg først rinkbandy under
aktivitets og arrangements menyen. Velg deretter ”SØK DISPENSASJON”
Gebyr kr. 300,- pr. spiller. (Faktura sendes fra OBIK etter at søknaden er mottatt.)
Dette skjema kan sendes elektronisk til OBIK.
Har du flere spillere kan du sende en liste til Obik@obik.no
(HUSK samme opplysninger som på skjema)
Du får ingen tilbakemelding hvis dispsøknaden er godkjent.
SØKNADEN ER GODKJENT NÅR GEBYR ER BETALT.
I motsatt fall vil du motta skriftlig melding fra OBIK.
SPILLE PÅ FLERE LAG I SERIEN
Det er også mulig å søke om å få spille på flere lag. Disse lagene kan ikke spille i samme
divisjon.
Gebyr kr. 500,- pr. sesong.
Skjema finnes på vår nettside www.obik.no

3. UTSETTELSE AV KAMPER:
Det gis IKKE utsettelse av kamper uten i HELT SPESIELLE TILFELLER.

Utsettelsesgebyret er kr. 1600,- pr. flyttet kamp.
Skriftlig søknad MÅ være kontoret i hende senest 1 uke før kamp dag.
Søknaden sendes på mail til obik@obik.no Kopi av søknaden må sendes motstander.

FAKTURA MED UTSETTELSGEBYRET SENDES FRA OBIK
Reglement for utsettelse står i kampreglementet.

LAG SOM GIR WALK-OVER
MÅ MELDE DETTE TIL OBIK FØR KL. 14.00 DAGEN FØR KAMPDAG.
FØR KL. 14.00 PÅ FREDAG FOR KAMPER PÅ SØNDAG OG MANDAG!
Bruk helst mail obik@obik.no (Se kampreglement)

4. DOMMERKORT / RESULTATER
Lagene får tilsendt dommerkort. Det er hjemmelagets plikt å ha med og sørge for utfylling av
dommerkortet FØR kampstart.
Kortet skal fylles ut med fullt navn og fødselsdata.
Skriv tydelig slik at vi kan lese navnene.
Dommeren ordner med dommerkortet etter kampslutt.
Husk at du som oppmann skal underskrive kortet.
Du godkjenner ved dette resultatet og gule og røde kort.
Hjemmelaget SKAL registrere resultatet umiddelbart etter kampslutt.
Mer info kommer.
Dette hjelper oss å ha oppdaterte resultater så fort som mulig.
Resultatene kan du se på www.obik.no Velg først rinkbandy i aktivitets og arrangements
menyen. Deretter velger du resultater og oppsett og finner din divisjon og avdeling.

5. KAMPER UTEN DOMMER
Det er oppsatt dommere fra OBIK til alle kamper. Vi gjør det vi kan for at det skal møte
dommere til alle kamper, men hvis dommeren ikke møter er det
Hjemmelaget er ansvarlig for å stille dommer.

6. FORSIKRING
Det er innført en obligatorisk skadebehandlingsforsikring for alle spillere som er
registrert i NIFs nye medlemssystem «Klubbadmin»
Forsikringen er i samarbeid med Idrettens Helsesenter og Gjensidige Forsikring.
Du kan benytte deg av skadetelefonen på telefon 02033, åpen alle dager fra 09.00 –
21.00. Du kan se mer info og melde skade på vår nettside www.obik.no

Idrettens legevakt.
Akuttordning for idrettsskader. Betjenes av idrettslege og spesialister.
Åpningstid mandag til fredag kl. 17.00 – 22.00
Adresse: Kongsveien 104.
Les mer på www.idrettshelse.no

7. SKIFTE AV OPPMANN
Hvis dere skifter oppmann i løpet av sesongen må dette meldes til:
obik@obik.no
HUSK Å OPPGI FØDSELSDATO OG ÅR PÅ NY OPPMANN.
Det er viktig både for dere og oss at vi kan nå hverandre på raskest mulig måte.

8. KAMPREGLEMENTENE
Det er din plikt som lagleder / oppmann å kjenne kampreglementet.
I utgangspunktet er det kun tillatt å spille for en bedrift,
men det er mulig å søke om å få tillatelse til å spille for flere lag, se www.obik.no

Se mer om oss på www.obik.no
OBIK ønsker alle lag lykke til i sesongen!

