Invitasjon til lagserier OFBK
sesongen 2019-2020
Velkommen til ny sesong!
Oslofjorden Badmintonkrets (OFBK) inviterer til lagspill for junior og senior.
Frist for påmelding og laglister til: lagserie.ofbk@gmail.com
• Onsdag 25.09.2019
Frist for lagledere inn i Badmintonportalen!
• Onsdag 02.10.2019, men helst så fort som mulig
• Alle lagledere må kjenne «Bestemmelser om seriespill for klubblag» i NBFs håndbok.
Styret i NBF har justert bestemmelsene for lagserie, med virkning for kommende seriespill.
Klubbene må sette seg inn i disse. Det er spesielt 2 punkter om innsending av laglister og bøter ved
WO som klubbene bør være oppmerksomme på ved påmelding til lagserien:
Laglister 1.-2.-3. div: Ved påmelding av lag til seriespillet så skal det leveres liste over alle
tilgjengelige spillere med reserver per påmeldte lag. Der påmeldingen skjer før sommeren, og for
Eliteserien hvor det ikke meldes på hver sesong, skal laglisten sendes til administrerende ledd senest
1. september.
• Arrangerende ledd skal vedlikeholde og publisere lister over spillere på de enkelte lag.
• Minimum antall spillere for hver divisjon er antall spillere man trenger for å dekke alle
kampene pluss en reserve av hvert kjønn. Det er ikke mulig å melde på lag som ikke oppfyller
minimumskravet til antall spillere.
• Laglister bør, men trenger ikke leveres Oslofjordserien og aldersbestemte serier U13-15-17
Konsekvens ved Walk Over:
Det innføres pengestraff for Walk Over (WO). Dersom et lag må gi WO i en eller flere enkeltkamper
påløper det en bot på NOK 1000 for hver lagkamp i Eliteserien og NOK 500 for hver lagkamp i øvrige
divisjoner. Husk også at dagens bestemmelser tilsier bøter når lag trekkes etter tidsfrister.
Spilletider
Uke/år
Uke 37/2019
Uke 43/2019
Uke 48/2019
Uke 04/2020
Uke 16/2020
Uke 19/2020
Uke 22/2020
Uke 23/2020

Dato
14.-15.sep
26.-27.okt
30/11-1/12
25.-26.jan
18.-19.apr
9.-10.mai
29.-31.mai
6.-7.juni

Arrangement
Innledende lagseriehelg kvalifisering 1.div
1.lagserie kretshelg/Elite lillerunden
2.lagserie kretshelg
3.lagserie kretshelg
4.lagserie kretshelg/Elite-U13-U15 sluttspill
5.lagserie kretshelg
NBF: Landsfinalen U13/U15
NBF: Eliteserien kvalifisering

Idrettshaller
Voksenhallen
Oppsal+Lambertseter
Oppsal+Lambertseter
Haug+Lamb+Voksen
Oppsal+Lambertseter
Oppsal Arena
Kragerø
Uavklart

Uke 22 29-31.05.2020 Landsfinale for de beste lagene i U13 og U15.
Invitasjon sendes fra forbundet etter at seriene i de ulike kretsene er ferdigspilt.
Klubb, spillere, foreldre: Sett av helgene!
I terminlisten på www.badmintonportalen.no er det satt av 5 helger til lagspill i kretsene denne
sesongen. Hvilke helger som blir brukt vil være avhengig av antall lag i hver serie.
Facebooklink OFBK

https://ofbk.klubb.nif.no
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Våre seriespill:
OFBK inviterer til samme divisjoner som i fjor, samt at vi i tillegg tar inn en helt ny U17 serie.

Seniorseriene
Offisiell lagserie består av de divisjonene som inngår i norgesmesterskapet for lag. Dette er det
seriespillet som til slutt kan gi opprykk i eliteserien, og navngis Eliteserien, 1. divisjon, 2. divisjon
osv. 1. divisjon og nedover administreres av kretsen.
Kretsen står fritt til å arrangere andre serier, men disse skal da ikke navngis som 4. divisjon, 5.
divisjon osv. Oslofjordserien, er en slik serie. På klubbkvelder vil kretsen også arrangere klubbserien.
Nytt av året er at minimum antall spillere per divisjon er antall spillere for å dekke alle kampene
pluss en reserve per kjønn. Under gitte betingelser kan en spiller per lag lånes fra andre klubber.
•

Offisielle divisjoner
•
1. divisjon Østlandet
Påmelding sendes kretsen og vil bli godkjent av forbundet. Kretsen administrerer serien,
men alle dispensasjoner håndteres av KK. Spilles med 10 lagkamper (3HS-2DS-2HD-1DD2MD) og må ha minst 5 herre- og 3 damespillere (gått opp fra 4+2).
•
2. divisjon Oslofjorden
Påmelding og dispensasjoner håndteres av kretsen. Spilles med 8 lagkamper (2HS-2DS-1HD1DD-2MD) og må ha minst 3 herre- og 3 damespillere (gått opp fra 2+2).
•
3. divisjon Oslofjorden
Påmelding og dispensasjoner håndteres av kretsen. Spilles med 8 lagkamper (2HS-2DS-1HD1DD-2MD) og må ha minst 3 herre- og 3 damespillere (gått opp fra 2+2).

•

Oslofjordserien (tidl. Herreserien/4. divisjon)
Påmelding og dispensasjoner håndteres av kretsen. Spilles med 6 lagkamper (4HS-2HD). I
denne serien registreres alle kampene som herrekamper, men damer kan også stille. Det kan
stilles lag på tvers av klubber, og klubbene kan stille flere lag. Merk at man ikke kan bytte
mellom lag, og styrkeseeding gjøres i henhold til rankinglister som i de andre seriene.

Juniorseriene
•
U13
Påmelding og dispensasjoner håndteres av kretsen. Spilles med 8 lagkamper (2HS-2DS-1HD-1DD2MD) og må ha minst 2 herre- og 2 damespillere (samme som i fjor).
•
U15
Påmelding og dispensasjoner håndteres av kretsen. Spilles med 8 lagkamper (2HS-2DS-1HD-1DD2MD) og må ha minst 2 herre- og 2 damespillere (samme som i fjor).
NYHET: Som ledd i rekruttering/beholde ungdommer ønsker vi å gi et tilbud til dem som synes det er
for tøft å spille i seniorseriene og inviterer til lagspill i U17. Det spilles 1-2 helger.
•
U17
Påmelding og dispensasjoner håndteres av kretsen. Spilles med 8 lagkamper (2HS-2DS-1HD-1DD2MD) og må ha minst 2 herre- og 2 damespillere (samme som i fjor).
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Påmelding
For 1. divisjon er følgende lag klare for spill etter fjorårets sesong:
• Haugerud 2
• Bærum 1
• Tromsø BK
• Jarlsberg/Nøtterøy/Slagen
• Vestre Aker 2
OSI, Asker 2, Frogner 2 og Moss 2 spiller kvalifiseringsspill om de 3 siste plassene i 1. divisjon.
For 2. divisjon er følgende lag klare for spill etter fjorårets sesong:
• Bærum 2
• Vestre Aker 3
• Bygdø
• Oppegård IL
• Sangam 1
Det laget som ikke kvalifiserer seg til 1. divisjon spiller også 2. divisjon.
Øvrige lag plasseres i 2, divisjon til denne har 8 lag, deretter i 3. divisjon. Ved fordeling av lag
mellom 2. og 3. divisjon vil OFBK legge til grunn lagenes antatte styrke basert på lagenes utøvere.
Lag i øvrige seriespill (Oslofjordserien, aldersbestemt) settes opp etter påmelding.
Alle lagene må melde seg på med laglister (se eget punkt) til: lagserie.ofbk@gmail.com.
Igjen frister for påmelding og laglister
Senior & junior: 25.09.2019

Kontakt
Oppdatert informasjon på ofbk.klubb.nif.no og www.badmintonportalen.no
OFBKs terminkalender er på https://ofbk.klubb.nif.no/Sider/Hjem.aspx under KORT OG NYTTIG.
Mer detaljerte terminkalendere og invitasjoner vedlikeholdes på 19H-2019 høst og 20V-2020 vår.

Bestemmelsene ligger på
https://badminton.klubb.nif.no/Sider/Turneringsbestemmelser.aspx

Styremedlemmer med ansvar lagserier løpende:
▪ Driftsansvar: Maria J. Stenrud – 95126756 –
lagserie.ofbk@gmail.com / mariajia@online.no
▪ Oppmannsstøtte: Per Thorsby – 46409322 – pth2@online.no
▪ KK ansvarlig Østlandet: Markus Haukebøe - markus.haukeboe@oxx.no
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