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INNBYDELSE TIL SERIESPILL 

INNEBANDYSESONGEN 2015/16 

 

SENIOR 
Midt-Norge Bandyregion inviterer herved til seriespill sesongen 2015/16. 

 

Påmeldingsfrist: 10. juni 2015 til dagligleder@mnbr.no 

 

Påmeldingsavgift sesongen 2015/16 

1. div herrer: 8800,- 

2. div herrer: 8500,- 

3. div herrer: 8000,- 

1. div damer: 8600,- 

2. div damer: 8000,- 

 

Giro vil bli utsendt klubbene i løpet av høsten 2015 og skal betales innen gitt 

frist. 

 

På herresiden er det plassering i sist års serie som avgjør hvilken divisjon man er 

kvalifisert for å spille i påfølgende sesong. Lag som ikke var med i seriespill sist 

sesong spiller første sesong i laveste rangert divisjon. Det tas høyde for at 

divisjoner kan slås sammen/splittes opp. På damesiden åpner vi for 2 divisjoner 

dersom antall lag tilsier det. Hvis ikke antall deltakende lag tilsier at dette er 

formålstjenelig fortsetter vi med en divisjon.   

 

Terminlistene offentliggjøres i juli 2015. Klubbene vil da få en frist til å varsle 

MNBR dersom det er kamper de ønsker å flytte. Etter dette vil serieoppsettet 

være endelig og bøter ilagt ved trekking av lag jmf. gjeldende kampreglement. 

Da vil også gjeldende flyttereglement gjelde. 

 

Lag må betale dommere til sine hjemmekamper. Det gjøres også oppmerksom 

på at klubbene vil bli etter-fakturert for dommernes reiseutgifter til kamp jmf. 

vedtak på årsmøtet 2014.   
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Alle seniorkamper spilles over 3x20min. 1. div herrer spiller med effektiv 

spilletid. Øvrige divisjoner spilles med løpende spilletid. 

Seriestart settes tidligst til 12-13. september 2015. 

 

Når det kommer til flytting av kamper så skal dette søkes om senest 2 uker før 

opprinnelig kampdato. Da skal administrasjonsgebyret også innbetales. Det er 

opp til MNBR å finne ny kampdato.  

 

Administrasjonsgebyret for flytting er på 500,-.  

 

Vi gjør oppmerksom på følgende dommersatser pr. dommer pr. kamp: 

1. div herrer: 600,- 

1. div damer: 400,- 

2. div herrer: 400,- 

2. div damer: 400. 

3. div herrer: 350,- 

 

 

Midt-Norge Bandyregion ønsker alle en riktig god sommer! 
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