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Innbydelse til Innebandyserien 2007-2008
Påmeldingsfristen for å bli med neste sesong er onsdag 29.august.
Påmelding skjer ved å fylle ut skjema på våre websider:
http://www.stbk.com/skjema/
Når skjema er utfylt vil dere få en giro som skal betales innen 15.september.
Lag som trekker seg før serieoppsettet er klart får ikke noen bot, lag som trekker seg etter at 
serieoppsettet er klart må betale hele serisepillavgiften.

Klubber som kun har med gutte / jentelag slipper å betale årsavgiften!
I tillegg til årsavgiften må hvert lag betale en seriespillavgift, og dommere i hjemmekamper.
I tillegg kommer ca 500 kr i årsavgift til Norges Bandyforbund.

Seriespillavgift
Dekker hall leie, medaljer, administrasjon osv.

1.div herrer 6 000
2.div herrer 5 000
1.div damer 5 000
Junior 2 500
Gutt (15-16) 500
Smågutt (13-14) 500
Lillegutt (11-12) 500
Minigutt (9-10) 500
Pike (14-16) 500
Småpike (11-13) 500
Minipike (9-10) 500

Aldersbestemmelser
Aldersgrensene beregnes ut i fra fylte år ved årsskiftet i det kalenderåret serien starter, for 2007/2008:

Senior: Spillere som er fylt 15 år kan delta, yngre må søke.
Junior 17-20: Født 1987 – 1990 (+ tre over aldersgrensen)
Gutt 15-16: Født 1991 – 1992
Smågutt 13-14: Født 1993 – 1994
Lillegutt 11-12: Født 1995 – 1996
Minigutt   9-10: Født 1997 – 1998
Pike 14-16: Født 1991 – 1993
Småpike 11-13: Født 1994 – 1996
Minipike 9-10: Født 1997 – 1998

Kamplengde
Senior (1.div herrer): 3 x 20 min effektiv tid
Senior: 3 x 20 min
Junior: 3 x 20 min
Gutt / Pike: 3 x 15 min
Smågutt / Småpike: 2 x 20 min (kan bli slått sammen med gutt/pike klassen)
Lillegutt / Lillepike: 2 x 15 min (ved få påmeldte lag avvikles som turneringshelger)
Minigutt / Minipike: 2 x 10 min (serien avvilkes som flere turneringshelger)
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Seriestart
Seriestart for senior er i 22.september, de fleste lagene vil ha en kamp i løpet av denne helgen.
Seriestart for aldersbestemte lag er i midten av oktober.

Serieslutt
De fleste kampene vil være ferdig til påske, og seriene vil være helt ferdig i løpet av mars.

Flytting av kamper
Hvis det er datoer dere ikke kan spille kamp på, så må dette varsles kretsen før serieoppsettet lages! 
Flytting av kamper skjer kun ved god begrunnelse, og varsling i god tid, ikke et par dager før kamp!


