
Søknad om omberammelse av seriekamp NBBF Region MIDT (Oppdatert 07.12.16)

Prosedyre, tidsfrister og kostnader:

 NBBF Region Midt har eget søknadsskjema som SKAL brukes ved søknad om 
omberammelse av seriekamper.

 Søknaden sendes på epost minst 14 dager før opprinnelig berammet kamp: 
omberamming@brmn.no

 Søkerlaget har ansvar for å finne ny kampdato, tidspunkt og sted/bane.

 Ny kampdato, tidspunkt og sted/bane SKAL være avtalt/booket og skal fremgå av 
søknaden.

 Kampen bør avvikles så nært opprinnelig oppsatt tidspunkt som mulig, men senest 
innenfor grunnseriens tidsramme.

 Søkerlaget skal kontakte motstanderlaget for å få aksept for endringen.

 Dersom motstanderlaget IKKE aksepterer endringen, må søkerlaget – sammen med 
søknaden om omberammelse – begrunne hvorfor de ønsker omberammelse. NBBF 
Region Midt avgjør basert på begrunnelsen om omberammelse innvilges eller ikke.

 Gebyret betales av den klubben som søker omberammelse.

 Gebyret skal være innbetalt ved innlevering/innsending av søknad. 

 Dersom omberammelse medfører ekstra utgifter til dommerreiser og/eller leie av 
idrettshall skal søkerlaget dekke disse utgiftene. Ekstra utgifter beregnes og fastsettes
av NBBF Region MIDT.

 NBBF Region MIDT skal svare innen 2 arbeidsdager etter mottatt søknad.

 Der situasjonen tilsier det kan regionen etter søknad fravike fristene.

Gebyr

 Søknadsskjemaet mottas av NBBF Region MIDT minst 14 dager før berammet kamp

o og er akseptert av motstanderlaget: Ingen gebyr

o og er IKKE akseptert av motstanderlaget: Gebyr kr. 300,-

 Søknadsskjemaet mottas av NBBF Region MIDT mindre enn 14 dager før berammet 
kamp.

o og er akseptert av motstanderlaget: Gebyr kr. 300,-

o og er IKKE akseptert av motstanderlaget: Gebyr kr. 500,-

 Søknadsskjemaet mottas av NBBF Region MIDT og medfører at omberammet kamp 
ønskes spilt mindre enn 14 dager frem i tid.

o og er akseptert av motstanderlaget: Gebyr kr. 300,-

o og er IKKE akseptert av motstanderlaget: Gebyr kr. 500,-

 Søknad om omberammelse som mottas 72 timer eller mindre før berammet kamp 
kan ikke innvilges.

Gebyret overføres til konto: 5361.08.29011 og merkes «Gebyr omberammelse kamp»
+ kampnummer

mailto:omberamming@brmn.no


Dommere 

 DK Region MIDT ved dommeransvarlig har ansvaret for å informere dommerne, 
eventuelt nominere nye dommere. 

Vedtaksgrunnlag

 Dersom begge lag er enige om ny dato, tidspunkt og sted for kampen vil søknaden 
uansett begrunnelse godkjennes.

 Dersom motstanderlaget ikke har forhåndsgodkjent omberammelsen må 
begrunnelsen for søknaden vurderes:

o Hvis en eller flere spillere på laget skal delta på arrangement pålagt av NBBF 
Region MIDT eller NBBF og søknaden blir sendt innen rimelig tid så vil 
søknaden alltid innvilges og motstanderlaget kan bli pålagt omberammelsen. 

o Hvis tre eller flere spillere på laget skal delta på obligatoriske gjøremål i 
forbindelse med skole eller religionsutøvelse den aktuelle kampdagen vil 
søknaden innvilges og motstanderlaget kan bli pålagt omberammelsen. 
Bekreftelse fra kompetent myndighet om at arrangementet er obligatorisk for 
de navngitte spillerne må legges ved og søknaden må være NBBF Region MIDT
i hende innen rimelig tid.

o Hvis årsaken til omberammelsen er sykdom, ferier, skoleturer o.l. hos 
enkeltspillere vil søknaden normalt kun godkjennes dersom motstanderlaget 
godkjenner omberammelsen. Ved spesielle sykdomstilfeller kan NBBF Region 
MIDT gjøre unntak fra denne regelen. 

Uansett vedtak: dersom det ikke er mulig for Dommerkomitéen å nominere dommere til 
omberammet kamp må kampen enten spilles som opprinnelig berammet eller søknaden 
oppdateres med ny dato, tidspunkt og sted.


