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TILL:
Alla föreningar inom Norrbottens IBF

INBJUDAN TILL
SERIESPEL FÖR BARN
i innebandy 2020/2021
BARN 2008 - 2011:
Flickor / Pojkar BLÅ
BARN 2011 - 2014:
Flickor / Pojkar GRÖN
Anmälan avser:
Förening:
Ansvarig:
Mobil:
E-post:
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Våran förening anmäler följande lag till seriespel säsongen 2020/2021
(Fyll i antal lag som ni anmäler, summera nedan)

Flickor BLÅ 3.700kr*
Flickor GRÖN 2.000kr*

Pojkar BLÅ
Pojkar GRÖN

3.700kr*
2.000kr*

NIBF förbehåller sig rätten att placera in lag i seriesystemet. Detta enligt vad som är det bästa för
helheten. I dessa fall gäller den serieavgift och övriga avgifter som är kopplade till den serie man
kommer att spela i och inte den serie man anmält sig i. I dessa fall förs en dialog med ansvarig över
anmälan samt att man har chans att ändra sig innan beslut tas.

* Samtliga serieavgifter inkluderar att delar av serieavgiften avsätts till utveckling av
Distriktslagsverksamhet och Domarverksamhet.
**Mängdrabatt i GRÖN, samma "lag/klass" anmäler 1-2 lag betalat full avgift för 1 eller 2 lag,
Samma "lag/klass" anmäler 3 lag betalar 75% för lag 3
Samma "lag/klass" anmäler 4 lag betalar 50% för lag 4
Samma "lag/klass" anmäler 5 lag eller fler betalar 25% för resterande lag.

BLÅ, Antal lag totalt:

st x 3.700:- =

:-

GRÖN, Antal lag totalt:

st x 2.000:- =

:-

Grön, Ev mängdrabatt

-

Total summa att betala i anmälnings/serieavgifter:

::-

BLÅ Rekommenderad ålder 2008-2011. Födda 2007 kan med beviljad åldersdispens spela i
blå seriespel.
GRÖN Rekommenderad ålder 2011-2014. Födda 2010 kan med beviljad åldersdispens spela i
grön seriespel.

NIBF:s seriespel för Blå och Grön kommer säsongen
2020/2021 spelas enligt nationella riktlinjer!
Detta innebär b.la att…
Blå nivå spelas 4 mot 4 utespelare med målvakt och juniormål på en plan av storlek 30 x 15 meter.
Grön nivå spelas 3 mot 3 utespelare med målvakt och juniormål på en plan av storlek 20 x 10 meter.
Grön lägsta nivå spelas 3 mot 3 utespelare utan målvakt och små mål på en plan av storlek 20 x 10 meter
På Blå nivå rekommenderar vi att man max är 12 utespelare + målvakt/er till match, så de som spelar får
mycket speltid. På Grön nivå rekommenderar vi att man max är 10 spelare inkl målvakt där
målvaktsrollen alterneras och 9 spelare utan målvakt till match, så de som spelar får mycket speltid.

Mer information finns i seriekrav för BLÅ och GRÖN!
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För lag ni anmält i blåa & gröna serier gäller följande:
Redogör nedan för dessa lag ni anmält!
Vilken serie laget spelade i förra säsongen? Vilken serie ni önskar att spela i kommande säsong?
Om laget är ett nytt lag anger ni det. ”Normalt” ska laget ”kliva” ett steg uppåt kommande säsong
jämfört med säsongen som varit.
Det SIU syftar på är att vi ska få så jämna, bra och utvecklande serier som möjligt för alla samt att
alla om möjligt ska få spela på sin utvecklingsnivå, ingen tjänar på att vinna eller förlora med stora
siffror (vara överlägsna eller underlägsna). Därför är det här viktigt att se till helheten av sitt lag men
också till individerna i sitt lag och vilken utvecklingsnivå som passar bäst.
NIBF förbehåller sig rätten att placera om lag, dock förs alltid en dialog i så fall innan omplacering
sker.
Laget
spelade
19/20 i serie:
Ex.
BLÅ 3/4
Ex.
Grön 1

Laget
önskar
spelad 20/21
i serie:
Ex.
BLÅ 2
Ex.
Grön 1

Kronan A3
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Spelarna i
laget är
födda

Ev. önskemål/Motivering el bra saker för NIBF att veta om:

08/09

Normalt förfarande

10/11/

Stanna kvar på samma nivå då laget förlorade de flesta matcher och många med stora
siffror. Laget är inte på samma nivå som övriga lag i serien.
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För lag ni anmält i blåa & gröna serier gäller följande:
100% av denna summa faktureras senast 201107, tidigast 201021!
OBS! Om anmälning av ytterligare lag sker efter den 25/8, men senast 10/9 tillkommer en
administrativ kostnad på 500kr som faktureras tillsammans med serieavgifterna. Tillkommande lag
efter det kan ej garanteras plats utan får vara med om vakanser uppstår.
Om utdragning av lag sker efter 25/8, men senast 10/9 faktureras lager ej för serieanmälan men en
administrativ kostnad på 500kr som faktureras tillsammans med serieavgifterna.
Om utdragning av lag sker efter 10/9 då anmälan blir bindande förbrukas hela anmälningsavgiften
samt tillkommer avgifter enligt nedan.
Tillkommande kostnad:
Utdragsavgift efter 10/9, men före seriens sättning 1.700 :Utdragsavgift efter seriens sättning/lottning 2.700 :Efter seriestart tillkommer dessutom en straffavgift på ytterligare 4.700 :-

För Utvecklings-/Utb.avgift* 2020/2021 gäller:
100% av denna summa faktureras senast 201107, tidigast 201021!
1-3 lag i föreningen 2000kr, 4-6 lag i föreningen 4000kr, 7-fler lag i föreningen 6000kr
*Denna avgift används till att finansiera b la NIBF ”Kick-off”, ”framtidskonto” som används till
träffar/konferenser/mindre projekt/satsningar samt att en viss del betalas tillbaka till de
föreningar som varit representerade vid NIBF ”kick-off” & Årsmöte under aktuell säsong.

Utveckling/Utbildningsavgift 2020/2021
(Ni fyller i en 1:a i rätt rad & summerar):
*Totalt Antal anmälda lag i föreningen 1-3st:

x 2.000:- =

:-

*Totalt Antal anmälda lag i föreningen 4-6st:

x 4.000:- =

:-

*Totalt Antal anmälda lag i föreningen 7- eller fler:

x 6.000:- =

Totalsumma Utv./Utb avg. :

:-

:-

*Samtliga Senior, Junior, Röda, Blå och Gröna lag i seriespel 2019/2020 inom föreningen !
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Denna Anmälan:
Skall vara NIBF tillhanda SENAST tisdagen den 25 Augusti 2020
För att anmälan ska vara giltig ska SIBF och NIBF inte ha några förfallna fordringar
på föreningen vidare krävs det att anmälningsavgifter är inbetald i enlighet fakturor.
Det går bra skicka in anmälan scannad/foto av anmälan via e-post enlig nedan!

ANMÄLAN ÄR BINDANDE FRÅN OCH MED 10/9-2020.
Anmälan skickas in via e-post:
gustaf.vallgren@innebandy.se

Ansvarig över anmälan:
______________________________________________________________________
DATUM
ORT
NAMN
Funktion i föreningen

______________________________________________________________________
E-post
Mobil

VIKTIGT!!!
Onsdag 2/9 kl: 19:00 – ca 21:00 Teams möte (Tävlingskonferens)
runt Blåa och Gröna serier! Samt dialog runt Nationella riktlinjer och Covid19 läget och vad det innebär för säsongen 2020/2021!
Förening som har lag i dessa serier bör vara representerade av personer som för föreningen
och lagets talan i olika frågor på mandat av föreningen.
Inbjudan och info om anmälan kommer separat senast under v.34!
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