INVITASJON

NARVIK
INNEBANDYCUP

2016

VELKOMMEN TIL NIC – NARVIK INNEBANDY CUP – 2016
Narvik Malmers IBK inviterer til ”Narvik Innebandy Cup” onsdag 28 desember.
n Turneringens tidsrom er onsdag 28/12 kl. 09.00-20.00.
n Kampene spilles i Idrettens Hus i Narvik.
n Vi spiller på liten bane med små mål
n Maks 6 spillere på hvert lag
n Påmeldingsfrist: torsdag 15 desember, kl. 23.59
n Kampoppsett presenteres onsdag 21. desember.
n Laget skal være på plass i hallen senest 30 minutter før sin første kamp for
betaling av deltakeravgifter og for å fylle ut lagoppstillingsskjemaet.

KLASSER
n Elite 18+ (vandrepokal)
n Miks/Åpen klasse (vandrepokal)

n Ungdom 14 år (2002)
n Ungdom 12 år (2004)

n Ungdom 16 år (f. 2000, vandrepokal)

n Ungdom 10 år (2006)
n Barn 8 år (2008)

PERSONLIG DELTAKERAVGIFT (KR. 100) OG REGISTRERING AV SPILLER
Nytt for i år er att alle deltakere (spillere) i Narvik Innebandycup må melde sig på som medlemmer i
Narvik Malmers ved å registrere seg som medlem i Narvik Malmers Innebandyklubb. Pris for hver deltaker er Kr. 100.
Registrering gjøres av myndig spiller eller av spillers foresatte for dem under 18.
Registreringen skal gjøres tidligst mulig, men aller senest tirsdag 27 desember, kl 19.00.
n Er du allerede medlem i Narvik Malmers?

Da trenger du ikke registrere deg, men du må betale deltakeravgift (Kr. 100,–)
n Er du allerede registrert på minidrett.no?
Logg på og gå direkte til “5” nedanfor.
n Har du ikke norskt personnummer?
Da skal du istedet fylle ut skjemaet på https://narvikmalmers.typeform.com/to/ey4iRF
Registrering på minidrett.no
1. Åpne siden minidrett.no og velg “Ny bruker” i menyen lengst opp på siden.
2. Registrer brukeroppslysninger.: Spilleres navn, og fødselsnummer (personnummer), mobilnummer og epostadresse
For spiller under 18 år skal foresattes mobilnummer og epostadresse registreres.
3. Lag et brukernavn og et passord.
Når spilleren er registrert på minidrett.no
4. Gå inn på “Medlemskap” og velg idrett “Bandy”, Gren “innebandy”, fylke “Nordland”, Kommune “Narvik”,
klubb: Narvik Malmers Innebandyklubb.
5. Klubben godkjenner medlemsskapet.
6. Deltakeravgiften/medlemskontingenten (Kr. 100) betales (for alle spillere i laget sammen med deltakeravgiften for
laget) i hallen i god tid før første kamp.

REGISTRERING AV LAG – LAGAVGIFT (KR. 500)
Deltakeravgiften for lag i alle klasser er Kr. 500,Registreringen av laget gjøres i skjemaet på https://narvikmalmers.typeform.com/to/agnwWj
Påmeldingsfrist: torsdag 15 desember, kl. 23.59
Ettersom cupdagen er arbeidsdag for noen i seniorklassene, så meld inn hvilken tid dokker kan starte å spille. Om dokker
ikke kan starte tidligere enn f.eks. klokken 14, så må det noteres på påmeldingsskjemaet.
Dette gjelder kun seniorklassene. Ungdomsklassene starter fra 09.00.
Obs. Påmeldingen er bindende.

BETALING AV PERSONLIG AVGIFT OG LAGAVGIFT
Deltakeravgiften for laget (Kr. 500,-) og deltakeravgiften for spillerne (Kr. 100 pr. spillere) betales i hovedsekretariatet i
god tid før kampstart, samtidlig som lagoppstillingsskjemaet leveres.
Vi har betalingsterminal og foretrekker betaling med kort.

LAGOPPSTILLINGSSKJEMA
Last ner skjemaet fra https://narvikmalmers.files.wordpress.com/2016/12/nic_2016_lagoppstilling.pdf
Fyll det ut – og levne i sekretariatet i god tid før dokkers første kamp.

FORBEHOLD
Arrangøren forbeholder seg retten til å slå sammen klasser om det skulle bli for få påmeldte lag i en klasse.

FORSIKRING
VIKTIG! Spillere over 12 år er ikke forsikret og spilleren eller spilleres foresatte ansvarer for at forsikring finnes.
Spillere inntill 12 år er forsikret gjennom innebandyklubben/Norges Idrettsforbund.
Medlemsskapet gir også mulighet at delta på onsdagscupen ut sesongen. Dette er et lavterskelstilbud hvor man uten
påmelding kan komme til Idrettens Hus for spill på liten bane en gang i uken. Du kan komme alene eller sammen med
hele ditt lag.

SPØRSMÅL
Send epost til nic@malmers.no eller ring Gro Mikaelsen, tlf 47 997 06 406.

