
NBBF REGION MIDT-NORGE
SØKNAD OM OMBERAMMELSE AV KAMP

 ELEKTRONISK - ANBEFALER:  BRUK TABULATOR! Gjeldende fra 07.12.2016

Versjon 3 07.12.2016 Beskyttet uten passord

KAMPNUMMER

Opprinnelig kamp Sted: Dato: Tid:

Hjemmelag: Bortelag:

Lag som søker omberammelse:

Kontaktperson Navn: Mobil: E-postadr.

Omberammet kamp Sted: Dato: Tid:

Motstanderlag:

Kontaktperson Navn: Mobil: E-postadr.

Omberammet kamp akseptert (sett kryss): Ja: Nei: Dato:

NBBF Region Midt informert om søknad om omberammelse Dato: Tid:

Antall dager før opprinnelig kampdato Antall dager til omberammet kamp: Motstanderlag har akseptert:

Søknad mottatt innen frist på 14 dager?

Hvis nei, er søknad mottatt innen 72 timer før kamsptart?

Gebyr

Gebyret er satt inn på konto nr. 5361.08.29011 Dato: Merkes: Gebyr omberammelse, kamp nr. 

Kontaktperson søkerlag Navn: Mobil: E-postadr.

Fremgangsmåte/Prosedyre - Tidsfrister - Kostnader - Gebyrer

           hvorfor de ønsker omberammelse.

          dekke disse utgiftene. Ekstra utgifter beregnes og fastsettes av NBBF Region Midt.

    -    og er akseptert av motstanderlaget: Ingen gebyr
    -    og IKKE er akseptert av motstanderlaget:                                                                           Gebyr kr. 300

    -    og er godtatt av motstanderlaget Gebyr kr. 300
    -    og IKKE er akseptert av motstanderlaget:                                                                           Gebyr kr. 500

        mindre enn 14 dager frem i tid.
    -    og er godtatt av motstanderlaget Gebyr kr. 300
    -    og IKKE er akseptert av motstanderlaget:                                                                           Gebyr kr. 500

Gebyr omberammelse av kamp + KAMPNUMMER

Dommere 

Blanketten kan brukes både manuelt og elektronisk.       Skriv i celler Dato 
skrives som

                                                                           Klokkeslett skrives som
Tid skrives som

lys gul bakgrunn
dd.mm.åå
hh:mm

Begrunnelse for søknad (dersom motstanderlag ikke har akseptert):

123 456 789

Søknad sendes til: omberamming@brmn.no

·         NBBF Region Midt søknadsskjema 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 tidspunkt som mulig, men senest innenfor grunnseriens tidsramme.
·         Søkerlaget skal kontakte motstanderlaget for å få aksept for endringen. 
·         Dersom motstanderlaget IKKE aksepterer enddringen, må søkerlaget - sammen med søknaden om omberammelse - begrunne

·         NBBF Region MIDT avgjør, basert på begrunnelsen, om omberammelsen skal innvilges eller ikke. 
·         Gebyret betales av den klubb som søker omberammelse, og skal være innbetalt ved innlevering/innsending av søknad. 
·         Dersom omberammelse medfører ekstra utgifter til dommerreiser og/eller leie av idrettshall skal søkerlaget 

·         NBBF Region Midt skal svare innen 2 hverdager etter mottatt søknad.
·         Der situasjonen tilsier det, kan regionen, etter søknad, fravike fristene.
·         Søknadsskjemaet mottas av NBBF Region MIDT minst 14 dager før berammet kamp,           

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

·         Søknadsskjemaet mottas av NBBF Region MIDT og medfører at omberammet kamp ønskes spilt 

·         Søknad om omberammelse som mottas 72 timer eller mindre før berammet kamp kan IKKE innvilges.
·         Gebyret overføres til konto 5361.08.29011 og merkes

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