Forslag som ønskes behandlet under årsmøtet 10. Juni 2008.
1 Det er obligatorisk å ha med barnelag mellom 9‐ 13 år hvis dere skal delta i innendørs‐
serien. Både voksne og barnelag skal spille kamp rett etter hverandre. Her er det lov å ha
med jenter i barnelag slik at det blir mikslag. Seksjonen skal sette opp eksakt aldersgrense.
Klubber som ikke har barnelag kan ikke delta i serien.
2 Klubbene som deltar skal selv dokumentere med kvittering for betalt lisens. Hvis det er ny
spiller som kommer i helgen da skal kvittering for betalt lisens medbringes eller mailen
sendes til seksjonen i god tid før neste kamp. Nå får hver spiller eget lisensnummer. Mailen
skal innholde lisensnummer med fullt navn og fødseldato. Neste kamp er normalt om en
uke. Hvis denne betingelsen ikke er oppfylt dømmes klubben til en bot på 500 kr som
betales til forbundet.

3. Den klubb som deltar i serien som ikke møter opp med barnelag slik det er satt opp
dømmes til en bot på 500 kr og samtidig det skal trekkes 1 poeng fra serien for voksenlaget
tilhørende denne klubben. I barnelag er det lov å låne spillere fra andre lag slik at det er fullt
mannskap.
4 De voksne som deltar i serien kan printe ut et standardskjema slik at dere slipper å skrive
navn på hver enkelt spiller hver gang det er kamp. Husk at det skal stå riktig navn på
spilleren (fornavn og etternavn) med riktig draktnummer. Skjemaer skal også inneholde
lisensnummer. På skjemaet skal det stå kampdato og lagnavn på begge lag.
5 De lagene som avbryter serien av en eller annen årsak og er fraværende mer enn to
kamper sammenhengende dømmes til en bot på 1000 kr. Spesielle situasjoner for eks.
dødsfall i familien (det er mange brødre og familiemedlemmer som spiller) er fritatt fra
denne regelen.
6 Lån av spillere fra en annen klubb skal avklareres på forhånd før seriestart og det skal
begrunnes.
7. De lagene som kvalifiserer seg til NM skal stille opp ytterligere med et lag mellom 13‐21
år. Her kan spillerene lånes fra andre klubber som ikke er kvalifisert. Hvis et lag ikke
oppfyller denne kriterien da rykker det ut av NM og laget som ligger på 5. plass i serien tar
denne plassen. Her kan en spiller (under 21 år ) som spiller for voksenlag delta på begge
sider.
8. UTENDØRSSERIEN.
Samme regelverk som innendørsserien. Før seriestart skal representanter fra alle klubber
samles og utvikling skal diskuteres. Budskapet er klart, de lagene som jobber for utvikling
og viser resultater fortjener fordeler. Her kan det også diskuteres avvikling av serien for
spillere over 30 år i løpet av en helg. Situasjonen er avhengig av utviklingen på Voldsløkka.
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