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Til lagleder, 
  
  

 
PÅMELDING NBL OG NM 2017 

 

På vegne av Turneringskomiteen, inviterer vi alle lag og klubber til å melde seg på til NBL1 og 

NBL2 for 2017-sesongen, inkludert NM 2017.  

Under følger informasjon om påmeldingsprosessen for NBL og NM og hva som er nytt for 
2017-sesongen. Vedlagt påmeldingsskjema og vi gjør oppmerksom på at obligatorisk 
påmeldingsfrist er 15. januar 2017. Dette sammenfaller også med fristen for innbetaling av 
klubbkontingent og serieavgift. Forsinket innbetaling eller påmelding kan medføre at laget 
blir nektet deltakelse i NBL. 
 
Nytt for sesongen 2017: 
- NBL1 består av 6 lag, divisjon øst og vest. Totalt 14 kamper. Vinneren av serien kåres 

etter disse 14 kampene.  
- Melder man seg på NBL1 blir man automatisk også påmeldt til NM. Dette betyr også at 

serie- og NM avgiften har blitt en post for NBL1 lagene. 
- NM består av 8 lag: Alle 6 lagene i NBL1 samt topp to fra NBL2 (divisjonsvinnerne).  

Spilles over to helger etter endt NBL spill:  
a)  Første helg: Dobbel eliminasjonsrunde på to ulike baner/lokasjoner.  
b) Andre helg: Finalerunde spilles av topp fire med ren cup (single game elimination). 

NM vil derfor ta over sluttspillet til NBL1. 
- NBL2 består av divisjon øst og vest. Vinnerne av hver divisjon blir automatisk med i NM 

(kostnadsfritt). 
- Det er fra 2017 mulig å melde seg på både pre-scheduled NBL2 og Open NBL2. 

Forskjellen er at klubben velger selv om Turneringskomiteen skal lage et serieoppsett for 
dere (pre-scheduled), eller om klubben selv vil kontakte de andre lagene for å fastsette 
kampoppsettet (Open). Begge deler innebærer 10 kamper som man må rapportere inn 
til forbundet  
 

NB! No-play datoer: Ved påmelding bes alle klubber om å opplyse om datoer de ikke har 
mulighet til å spille serie – og NM kamper i 2017. 
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LITTLE LEAGUE OG YBC 
 
I 2017-sesongen vil det bli satt av noen datoer hvor det vil bli avholdt regionale turneringer 
for barn og ungdom. På grunn av begrenset tilgang til baner vil dette måtte koordineres med 
turneringskomiteen og gjennomføringen av NBL og NM. De endelige datoene vil bli 
distribuert snarest. 
 
Eventuelle spørsmål rundt påmelding, rettes til turneringskomite@soft-baseball.no.  
 
Påmeldingsskjema sendes til:          
Skriftlig -               Norges Softball og Baseball Forbund 
                               0840 Oslo 
Elektronisk -       turneringskomite@soft-baseball.no , med kopi til baseball@nif.idrett.no 
 

HUSK PÅMELDINGSFRISTEN: 15. JANUAR 2017! 

 

På vegne av Turneringskomiteen, 

Terje Hoaas 
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