Lunds Volleybollklubb (LVK) inbjuder till motions‐seriespel i

Volleyboll

säsongen 2019‐2020!
Var, när och hur?
LVK har 2 olika Motionsserier som bägge spelas i Fäladshallen på torsdagskvällar från september till och
med maj. Den ena serien som spelas kl. 21 är för mixade lag med max 3 killar och minst 2 tjejer i laget.
Den andra är en fri serie för valfritt sammansatta 6‐mannalag. Det går bra att vara med i bägge serierna
om man vill, men spelare kan bara vara med i ett lag per serie under spelåret.
När börjar vi?
Säsongen börjar med 2 träningstillfällen kl. 21‐23 torsdagarna 29/8 och 5/9.
Därefter har vi, nytt för denna säsongen, två inledande Uppstarts‐cuper. 12/9 för fritt sammansatta lag,
sista anmälan 9/9. 19/9 för mixade lag med sista anmälningsdag 16/9. Båda följer samma regler som
serierna
och
är
gratis
för
lag
som
redan
anmält
sig
till
seriespel.
Seriespelet börjar den 26/9, då spelar mixade lag kl. 21.00 och ”fria” lag kl. 22.00.
Kostnader och anmälan
Anmälan görs genom att laget registreras via lagformuläret som ni kommer till om ni klickar på länken,
och även hittar på vår websida (www.lundsvk.se, klicka på Verksamhet‐>Motion‐>Motionsserie).
Anmälan måste vara gjord senast den 22/9 av en utnämnd lagledare. Anmäls fler lag än vi har plats till i
någon av serierna kommer urvalet att styras av anmälningsdatum – så vet ni att ni vill vara med är det en
poäng att anmäla er så fort som möjligt. Det krävs också att laget är anmält för att man ska få vara med
och spela i uppstarts‐cuperna. Förutom registrering av laget skall också respektive lagmedlem registreras
via det här medlemsformuläret (obs! gäller endast nya medlemmar). Lagledaren kan sedan administrera
sitt lag via hemsidan Sportadmin. Det är också lagledaren som får fakturan på lagavgiften. Denna kommer
att vara 2.200:‐ för hela säsongen. I samband med anmälan kan man också beställa lagtröjor till
självkostnadspris (ca 150 kr/st).
Alla spelare i lagen måste vara medlemmar i LVK. Medlems‐/licensavgift var i fjol 450kr. Medlemsavgiften
beslutat på årsmötet 7 sept. Medlemsavgiften inkluderar fritt inträde till LVK:s hemmamatcher i elitserien
och licensiering vilket bland annat innebär en försäkring. För motionsspelare som inte vill bli licensierade
skall detta anges vid lagregistreringen. Kostnaden är densamma.
Spelarna får ej spela i division 1 och vara under 35 år, eller spela i högre serier, oavsett ålder.
Har du frågor angående motionsserierna kan du skicka dessa till motionsserie@lundsvk.se.
Kompletta spelregler och annan info finns att hämta på LVK:s hemsida!
Verksamhetsgruppen: Lars Blasberg, Annki Bengtsson, Niklas Brunlid, Pontus Eklund, Karin Jönsson och
Patrick Lendelund
Länk till lagformuläret för anmälan:
https://sportadmin.se/form/form.asp?ID={E0C92DD8‐EAA7‐4EA4‐81EA‐674D1F738793}
Länk till medlemsformulärt för anmälan:
https://sportadmin.se/form/form.asp?ID={9728DCC3‐D99E‐4066‐9F8F‐17BE285E184E}
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