NORGES BANDYFORBUND
BANDY • INNEBANDY • HOCKEY

Trondheim, 310516

INNBYDELSE TIL SERIESPILL
INNEBANDYSESONGEN 2016/17
UNGDOMSSERIENE
Midt-Norge Bandyregion inviterer herved til seriespill sesongen 2016/17.
Påmeldingsfrist: 8. september 2016 til dagligleder@mnbr.no
Informasjon
Kommende sesong vil det aldersbestemte seriespillet også inndeles etter nivå
fremfor utelukkende alder. Det betyr at klubbene melder på sine lag som
tidligere, men at Midt-Norge Bandyregion fastlegger hvilke divisjoner de ulike
lagene skal spille i. Dette i samråd med hver enkelt klubb. Midtveis i sesongen
vil seriene bli justert etter et fastlagt system, som skal sørge for at lagene får mer
tilpasset motstand etter hvordan lagene har prester i første halvdel av sesongen.
Terminlistene er klare i midten av september. Klubbene vil da få en frist til å
varsle dersom det er kamper de ønsker å flytte. Etter dette vil serieoppsettet være
endelig og bøter ilagt ved trekking av lag. Da vil også ordinære bestemmelser
for flytting av kamper tre i kraft.
Aldersbestemmelser
Seriespillet er ment for lag med spillere født i 1998 til 2003. Når klubbene
melder på lag kan det være med spillere fra maksimalt to sammenhengende
fødselsår (98/99, 99/00 etc.). Lag med spillere fra kun ett fødselsår er også
tillatt. Klubbene skal legge ved påmelding hvilke fødselsår sine påmeldte lag har
spillere fra.
Utover dette gjelder kampreglementet for innebandy.
Påmeldingsavgift sesongen 2016/17
Alle aldersbestemte klasser: 3750,- pr lag
Giro vil bli utsendt klubbene høsten 2016 og skal betales innen gitt frist.
Web: http://www.mnbr.no
E-post: dagligleder@stbk.com
Telefon: 958 66 711

Adresse: Midt-Norge Bandyregion
Idrettens Hus
7495 Trondheim

NORGES BANDYFORBUND
BANDY • INNEBANDY • HOCKEY

Dommersatser:
Alle kamper honoreres med 300,- pr. dommer. Lagene betaler dommerne til sine
hjemmekamper. Kostnader forbundet til dommernes reiseutgifter blir etterfakturert klubbene (jmf. årsmøtevedtak). Dommerne settes opp av adm.
myndighet.
Spilletid:
Alle klasser: 3x15 min
Flytting av kamper:
Når det kommer til flytting av kamper så skal dette søkes om senest 7 dager før
opprinnelig kampdato. Da skal administrasjonsgebyret også være innbetalt. Det
er opp til MNBR å finne ny kampdato. Administrasjonsgebyret for flytting er på
200,-.
Seriestart settes tidligst til 1.-2. oktober 2016.
Klubbmøte
Alle klubber vil bli invitert på klubbmøte før seriestart hvor detaljer rundt
avviklingen av kommende sesongs aldersbestemte seriespill vil bli fastsatt.

Vi ønsker alle en riktig god sommer.

Med sportslig hilsen

Midt-Norge Bandyregion
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