Norges Volleyballforbund
Postboks 5000
0840 OSLO
www.volleyball.no

Frist:
1. mai 2019

SØKNADSSKJEMA
ARRANGEMENT MVGS 2019

NVBF søker etter arrangør av MVGS:

2020:
MVGS 24-26.01-20

Søker- og kontaktinformasjon
Klubben(e) søker om
avkrysset(e) arrangement(er)
ovenfor.
Kontaktperson
Arrangementets
kontaktperson (må kunne
nås på dagtid)

Søkerklubb(er):

Navn:
Adresse:
Tlf. a.:
E-post:

Postnr./-sted:
Tlf. p.:

Fax:
Mobil:

Konkurransehall(er):
Konkurransehall 1:

Hall:
Adresse:
Tlf. a.:
Konkurransehall 2:
Hall:
Adresse:
Tlf. a.:
Angi hallreservasjon, angi tid og
ev. tidspunkt som reservasjonen
må bekreftes

NVBF 18.mars 2019

Fax:

Postnr./-sted:
E-post:

Fax:

Postnr./-sted:
E-post:
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Hallen(e)s beskaffenhet
Hva slags bane vil finalene bli spilt på?
Antall baner totalt? Fordelt på flere haller?
Takhøyde (laveste punkt)
Finnes skillevegger mellom banene fra gulv til tak?
Hvis ikke, vil skillevegger bli satt opp?
Friområde rundt spillebanene?
Servefeltenes dybde
Type gulv
Antall garderober disponible for lagene
Er det kafe for deltakerne i hallen? Sitteplasser?

Ja
Ja

Nei
Nei

Annet:
Annet:

Ja

Nei

Antall:

Overnatting, bespisning og bankett
Overnatting som tilbys lagene:

Hotell:
Annet:

Overnatting som tilbys offisielle personer knyttet til
arrangementet:
Plan for bespisning (en grov skisse)
Sosialt arrangement lørdag kveld
(deltakere, ledere, dommere)

Eventuelle tilleggsopplysninger

Vedlegg
Sammen med søknadsskjemaet må søkeren vedlegge/ettersende innen 15.mai:
Vedlegg 1: Organisasjonsplan med spesifikasjon av mannskapsbehov.
Vedlegg 2: Skisse av hallen(e) med oppmerking av baner og friområde.
Vedlegg 3: Plan for bespisning/bankett og overnattingsalternativer inneholdende veiledende priser.
Vedlegg 4: Forslag til budsjett.
Vedlegg 5: Bekreftelse på tilgang til hall(er).

Gyldig søknad
Søknaden med påkrevde vedlegg sendes elektronisk som vedlegg til e-post til post@volleyball.no
Det er tidspunktet for den elektroniske innsendingen av søknadsskjemaet som avgjør om søknaden er sendt i
tide. En underskrevet versjon av søknaden signeres av leder(e) i søkerklubben(e) og sendes til Norges
Volleyballforbund, Postboks 5000, 0840 OSLO snarest etter at søknaden er sendt elektronisk. En ellers gyldig
søknad vil først bli tatt med i betraktning når NVBF har mottatt den signerte søknaden.
Søkeren(e) bekrefter med dette at som arrangør av et nasjonalt arrangement, har arrangøren både
rettigheter og plikter iht. enhver tid gjeldende reglement. Etter tildeling inngår partene en rammeavtale for
arrangementet.

Forpliktende underskrift(er)
Leder i klubben
Klubb:

Sted, dato:
_______________________________
Leders signatur
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