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Påmelding av lag til serie og cup og omberamming av kamper 

 

Påmelding til serier og cuper 

Påmelding av lag gjøres på våren før sesongen starter i august  

Lagledere blir bedt om å spille inn antall lag/serier/cuper 

Styreleder gjør påmelding i Turneringsadmin (TA) innen 1. mai hvert år. 

Idrettskretsen setter opp kamper basert på påmeldte lag, og kampoppsettet blir sendt ut i 
midten av juni – da er det gratis omberamming av kamper fram til 1. juli. 

Idrettskretsen sender ut endelig kampoppsett tidlig i august. Endringer i kamper som ønskes 
gjort etter 1. juli og resten av sesongen må betales av klubben som omberammer. I Hasle-
Løren IL Håndball blir omberamminger belastet klubbkassen til det laget det gjelder. 

Når endelig kampoppsett er klart, legger daglig leder i Hasle-Løren inn hjemmekamper i hht. 
Kampoppsettet fra Idrettskretsen. 

Påmelding til Intersport, Loppetass, Flyball og Beachhåndball har egne frister og gjøres av 
styreleder eller sportslig leder. Sekretær i styret og sportslig leder sørger for at alle lag får 
informasjon om fristene i god tid. 

Omberamminger etter 1. juli  

Lagleder eller trener på lag som ønsker å omberamme en kamp må gjøre følgende: 

- Ta kontakt med motstanderlaget og avtale ny tid 
- Fylle inn omberammingsskjema med kampnr., årsak, ny dato og kontaktperson hos 

motstandere som har godkjent endring. Viktig med navn, epost og telefon. 
- Dommere: Sjekk om de dommeren som er satt opp til å dømme er ledige på nytt 

tidspunkt. Hvis ikke må nye dommere skaffes. Kontakt i så fall dommeransvarlig 
Laetitia Riziki Maroy – laetitia.riziki@hasle-loren.no for å finne nye dommere.  

- Daglig leder må godkjenne at hallen er ledig (leder@hasle-loren.no) 
- Etter at dette er på plass, kan omberamming gjøres i TA. Lagledere har tilgang til å 

omberamme. Hvis ikke kan styreleder gjøre det (Skjema sendes på epost til 
anita.vardoy@hasle-loren.no) 

- Gebyr for omberamming er 750 kr hvis man sender inn omberammingssøknad mer 
enn 10 dager før kampen, hvis kortere tid før er gebyrer 2000 kr. Gebyret belastes 
det laget som omberammer kampen. 
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