
År: 
Forenklet jurybehandling vedrørende Turneringsreglementets § 3 

DISPENSASJONSSØKNAD
Fylles ut av juryen: 

Mottatt: 
Godkjent: 

Disp # 

Utfylling og innsending av dette skjema ihht Turneringsreglementets § 3 innen 2 uker før turneringsstart medfører 
forenklet jurybehandling. Søknaden er innvilget på det tidspunkt juryen bekrefter INNVILGET tilbake med tilhørende 
dispensasjonsnummer som må medbringes under turneringshelgen. I alle tilfeller er turneringsreglementet gjeldene, og 
begrunnelse for innvilgelse gjøres ved referanse til reglementet. Formålet ved å tillate overårige spillere er å gi den 
enkelte spiller, som i den lokale serien deltaker på respektive lag, et tilbud også under turneringen (§3-6.1). 

A Lag 

A1 Klubb: A2 Lag: 

A3 Fotballkrets: 

A4 Klasse: A5 Årskull: 

B Ansvarlig lagleder 

B1 Navn: B2 Mobil: 

B3 Epost: 

C Spiller 

C1 Navn: C2 Født: 

C3 Spilleberettiget for følgende lag i seriespill: 

D Hvorfor er ikke spiller spilleberettiget? E Eksisterer dispensasjon fra krets? 

D1   Sosialmedisinske årsaker (§3-3) E1   Nei 

D2   Overårig spiller for påmeldt klasse (§3-6) E2   Ja (husk å legge kopi ved dette skjema) 

D3   Annet (angi begrunnelse i felt F) 

F Begrunnelse/Ytterligere forklaring 

! Vilkår for innvilgelse 
• Overårig spiller kan ikke være mer enn ett år eldre enn årskull i påmeldte klasse (§3-6.2).
• I klassene gutt/jente og smågutt/småjente er det tillatt å ha 4 overårige spillere på laget hvorav 2 kan spille

samtidig. I klassen for junior er det tillatt å ha 1 overårig spiller på laget. I øvrige klasser er det tillatt med 3
overårige spillere på laget hvorav kun 1 til enhver tid kan befinne seg på banen (3-6.3).

• Laget må orientere dommer og motstander om spiller denne søknad omhandler før kampstart.

G Send inn ditt skjema! 

I egenskap av å være lagleder Dato: 

er jeg kjent med vilkårene for innvilgelse av respektive 
spilleberettigelse, og jeg er kjent med at brudd eller 
uriktig informasjon vil kunne medføre tap av seier eller 
øvrige sanksjoner. 

Skjema og evt kopi av dispensasjon sendes 
jury@briskebyturneringen.no 
eller HamKam YA, Pb 38, 2301 Hamar. 
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