Søknad om omberamming av kamp
Kampnr:

Serie:

Hjemmelag:
Bortelag:

Fra:
Dato:

Tid:

Hall:

Tid:

Hall:

Til:
Dato:
Årsak til omberamming:

 Vi har lest reglene for omberamming på baksiden av denne blanketten.
 Ja, vi er enige om ovenstående nye tid med motstanderlaget.
 Nei, vi er ikke enige om ovenstående nye tid med motstanderlaget.
Hjemmelag:

________
Signatur

Blokkbokstaver

Telefon dagtid

Bortelag:

__________
Signatur

Blokkbokstaver

OABRs noteringer:

Ankomstdato

Telefon dagtid

 Innvilget  Avslag

___________________
Beslutningsdato

Signatur

Signeres, skannes og sendes pr e-post til: espen.johansen@bandyforbundet.no

Regler for omberamminger
Generelt:
Kun styret i Oslo og Akershus Bandyregion Innebandy (OABR), seriekomiteen eller
administrativ ansvarlig i OABR kan godkjenne omberamminger.
Alle typer omberamminger skal skje skriftlig på angitt blankett utgitt av OABR.
Årsak til omberamming skal alltid oppgis.
Hvis kampen må flyttes pga annet arrangement, skal dette grunngis.
Hvis begge lagene er enige, kan hjemme-/bortekamp byttes.
Ufullstendig utfylt blankett sendes i retur til søkeren.
Omberamming etter fastsatt serieoppsett , men minst to uker før kamp (ingen kostnad)
Omberamming mindre enn to uker før kamp (søknadsgebyr kr 1000,-)
Søknad om omberamming skal være OABR i hende senest to uker før aktuell kampdato, ellers
påløper søknadsgebyr. Ved søknad som utløser gebyr, skal kopi av kvittering for innbetalt
omberammingsavgift (kr 1.000) vedlegges søknaden.
Søknaden behandles ikke før omberammingsavgiften har kommet inn på OABRs bankkonto
6051.06.02687.
Forslag til ny dato bør være snarest mulig etter opprinnelig dato.
Omberamming på beslutning/oppfordring fra hallbestyrer, force majeure* eller i henhold til
NBFs kampreglement er alltid kostnadsfritt.
* Force majeure: Dødsfall, sykdomsutbrudd som rammer stor del av spillergruppen, naturkatastrofe
og andre uforutsette alvorlige hendelser som umuliggjør kampen.

Noen tips før søknad innsendes:
• Søk i god tid. Hvis store deler av et lag skal på leirskole, konfirmantleir o.l, er dette en opplagt
god søknadsgrunn. Dette er søknadsgrunner som bør ha lang forutsigbarhet.
• OABR forventer at et lag skal skulle stille til kamp hvis det kan stille med 8 spillere inkl
målvakt (dvs med to innbyttere).
• OABR forventer at en kamp skal spilles, selv om laget ikke kan stille med sin faste målvakt, en
utespiller må av og til måtte stå i mål.
• Et tett kampprogram kan gjøre det vanskelig å finne andre ledige datoer som passer begge lag.
• Husk at en sen omberamming får konsekvenser for svært mange personer som på kort varsel må
legge om sine planer. Begge lags spillere, dommere, trenere, foreldre og supportere teller gjerne
totalt 50 berørte personer for en enkelt kamp, i tillegg til det merarbeidet som omberammingen
medfører.

