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Klubbledere i NBF Hedmark/Oppland  
         Lillehammer, 16.09.2008 
 
 
INFORMASJONSSKRIV SEPTEMBER 2008 
 
1. Terminliste sesongen 2008/2009 
Vedlagt følger terminliste for sesongen 2008/2009. Det mangler noen datoer i 2009. På vår 
hjemmeside (se pkt. 4) vil terminlista oppdateres fortløpende etterhvert som datoer fastsettes.  
 
Vi ber alle klubber om å oppmuntre medlemmene til å bli med på de ulike kretsmesterskap. 
Egen innbydelse vil i god tid før arrangementet bli sendt ut fra arrangøren. 
 
2. Seriemesterskapet (Datoer og sted fremgår av terminliste) 
 
3. divisjon 
Der lagene er intakt (med minst 3 spillere fra i fjor) og vil benytte plassen, må laget betale inn 
kr. 750,- pr spiller (nytt av året) merket med ”Startkontingent 3. div.” og ”lagnr/-navn.” til 
konto 1594.31.85465 innen fredag 26. september. Alle spillere må være medlem i en av 
klubbene i kretsen.  
 
NB! I tillegg til opplysningene på innbetalingen (se over), må hvert lag innen 26. september 
sende følgende opplysninger til kretsen v/undertegnede: 

• Lagleders navn, adresse, telefonnr og epost-adresse (hvis man har det). 
• Navn på alle spillere (gjerne med medlemsnr) 

 
4. divisjon  
Her er det fri påmelding. Startkontingent: kr. 2.000 pr. lag. Innbetalinga til konto 
1594.31.85465 merkes med ”Startkontingent 4.div.”, ”klubb” og ”lagleder”. Betalings-
frist: 26. september. Alle spillerne må være medlem i den klubben de representerer.   
 
NB! I tillegg til opplysningene på innbetalingen (se over), må hvert lag innen 26. september 
sende følgende opplysninger til kretsen v/undertegnede: 

• Lagleders navn, adresse, telefonnr og epost-adresse (hvis man har det). 
• Navn på alle spillere (gjerne med medlemsnr) 
• Klubben som laget representerer. 

 
Seriemesterskap for damer 
Spilles separat. Påmelding skjer direkte til NBF innen 15. januar 2009.  
 
3. NM-klubber 
Påmelding foretas ved å gå inn på turneringssystemet BTS ( http://eple.hib.no/bts/ ) og 
registrere lagkaptein med E-postadresse og telefonnummer samt spillere på laget for hvert lag.  
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4. Kretsens hjemmeside  
Adressa er www.nbfhedopp.no. Mer info. legges ut etter hvert. 
 
 
5. Adresseliste 
Vedlagt følger oppdatert adresseliste for klubbledere, styret i kretsen m.fl. 
 
Si ifra hvis det oppdages feil på lista. Husk også å melde slike endringer til NBF (på den 
måten vil vår hjemmeside også inneholde korrekte opplysninger). 

 
 
 

Vennlig hilsen 
 
……………………………. 
Egil A. Berg 
Leder NBF Hedmark og Oppland  
 
Vedlegg:  Terminliste 
  Adresseoversikt    
 
 
 


