
 
SERIEMESTERSKAPET 2022 

 
Vil du spille på et lag i seriemesterskapet?  
 
 

Lagkamp er den klart beste turneringsformen for ferske turneringsspillere. I 
tillegg er det ekstra morsomt å spille på lag. Alle som ønsker det kan stille med 

sitt eget lag, og det arrangeres en 4. divisjonspulje i nærheten av deg. 4. divisjon 
spilles over to helger; 6. – 7. november 2021 og 12. - 13. februar 2022. Spør 

makker og hyggelige lagkamerater og bli med da vel! 

 
Kretsene skal melde sine lag til NBF innen 1. oktober 2021. Lagene bør derfor melde 

seg på til kretsene innen 25. september. (I 4. divisjon godtas etteranmelding helt 

opptil turneringsstart hvis det finnes ledige plasser i lokal pulje.) For lag i 1.-3. 
divisjon som ikke er komplette (minst halvparten av spillere tilbake) er det viktig å 

informere kretsen på et tidlig tidspunkt, slik at kretsstyret får tid til å avgjøre hva 
som skal skje med de(n) ledige plassen(e). 

 
I 4. divisjon er det fri påmelding og kretsene har ofte egen påmelding via 

Turneringsoversikt på hjemmesiden til NBF. Puljene arrangeres lokalt, med økende 

reiseavstander oppover i divisjonene. Lagene i 1. – 3. divisjon består av 4–8 spillere, 
i 4. divisjon er det ingen begrensning. 

 
Spilledatoer 2021-22: 

1. spillehelg 1.-2. divisjon 29. - 31. okt. 2021 
1. spillehelg 3.-4. divisjon 6. - 7. nov. 2021 

2. spillehelg 1.-2. divisjon  4. - 6. feb. 2022 

2. spillehelg 3.-4. divisjon 12. - 13. feb. 2022 
 

NB! Et par kretser arrangerer vanligvis 3./4. divisjon på avvikende tidspunkt.  
 

Alle spillerne på et lag må være medlem i 2022 av en klubb i kretsen de 
representerer. 

 

Det er krav om årslisens i 1.-2. divisjon. Betal inn årslisensen (til Hovedklubben) 
sammen med medlemskontingenten for 2022. Årslisensen er på kr 600 for standard-

medlemmer, mens juniorer og I-medlemmer er fritatt fra lisens. Spillere født i 1997 
eller senere er junior i 2022.  

 

Startkontingenter: 
1. divisjon: kr 800,- pr. spiller pr. helg 

2. divisjon: kr 700,- pr. spiller pr. helg 
3. divisjon: kr 500,- pr. spiller pr. helg 

4. divisjon: kr 2.400,- pr. lag 
 

Juniorer betaler halv pris. I 4. divisjon deles startkontingenten på antall spillere 

som har deltatt på laget for å finne andelen til hver spiller. Juniorer får 50 % 
rabatt på sin andel. Rabatt refunderes kretsene etter andre spillehelg. 

 
 

Startkontingenten betales inn til kretsen innen 25. september 2021. 

 


