
 
 

Invitasjon til NM sluttspill i EL-Innebandy 

 Randaberg, 16 til 17 aug. 

Norges Bandyforbund (NBF) og Sør Vest Bandyregion inviterer til NM sluttspill i EL-

innebandy i Randaberg, 16 til 18 august. NM sluttspill arrangeres forbindelse med 

NM uka 2018, et samarbeid med NRK, Norges idrettsforbund og 25 forskjellige 

idretter. Målet med NM-uka er å få vist fram idretter som ikke er på TV-skjermen så 

ofte. NM uka er en uke med ulike norske mesterskap i flere særidretter. NBF har fått 

plass i uka med EL-innebandy. En fantastisk mulighet for å skape publisitet. Teknisk 

arrangør for NM sluttspill i EL-innebandy er NBF, Sør Vest Bandy region i tett 

samarbeid med Bærums Verk Hauger IF.  

 

FORMAT 

Det fire beste lagene i den avsluttede seriespill piloten er automatisk kvalifisert til NM 

sluttspill 

Bærums Verk Hauger IF 

Lillestrøm 

Arendal 

Sandefjord 

I tillegg kan lag fra region sør-vest, som ikke har deltatt i seriespillet, spille seg til et 

«wild-card». Ledige «wild-card» tilfaller eventuelt andre serielag.  

- Det spilles etter NBFs reglement for EL-innebandy.  

- Hvert lag kan bestå av inntil 6 spillere. 

- Kampene spilles 2*15 eller 2*10 minutter effektiv tid. 

- Yngste deltakere i NM må fylle 13 år (født 2005 eller tidligere) ifølge 

barneidrettsbestemmelsene.  

 

PROGRAM 

Torsdag 16 august. 

Ankomst dag. 

«Roadshow» i Randaberg sentrum med bland anna utprøving av EL-innebandy. 

Dette er frivillig for tilreisende lag.  

Fredag 17 august:  

9.00 – 13.15 innledende runder 

13.30 – 15.00 mellom runder 

15.15 – 16.15 semifinaler 

16.30 FINALE (med forbehold)  

19.00 Premie utdeling i Sola sentrum 



 
 

Vi tar forbehold om endringer i programmet. NRK håper å sende finalen live, men vi 

har ingen garantier. Derfor må vi være fleksible og tilpasse oss NRKs tidskjema. Det 

vil si at vi ikke kan si eksakt når finalen går. NRK skal legge en kabal med opptak og 

livesending for 25 forskjellige idretter.  

Innledende kamper kan bli enten 2x10min eller 2x15min som fastsettes når 

tidsplanen er lagt av NRK. Fra mellomrunden er det 2x15min. Dette for å sikre oss 

nok tid til å avvikle alle kampene i innledende runder og få nok tid til mellomrunder og 

sluttspill. 

 

TRANSPORT 

Det planlegges å leie en felles buss med bussjåfør. Felles buss gjelder Bærum, 

Lillestrøm, Sandefjord og Arendal. For mer info om felles buss -  kontakt 

jim.nymoen@iss.no /40012001. 

Lagene er selv ansvarlig for å komme seg til og fra arenaen. 

 

PÅMELDING 

Bindende påmelding. Senest 31 mai. Sendes til EL-innebandy@bandyforbundet.no 

500 kr per lag. Betales samtidig som påmelding. Kontonummer 3201.21.74429. Sør 

Vest Bandyregion. Merk innbetalingen med lag/klubb og NM-uka 2018, EL-

innebandy. Kvalifiserte lag må også må også melde seg på. 

 

HOTELL 

Clarion Hotel Energy 

Sørvest Bandyregion har holdt av 20 tilrettelagde rom på Clarion Hotel Energy. På 

hvert rom er det plass til 3 personer, hvorav 1 rullestolbruker. Kr 940,- per natt.  

Dere må selv kontaktet hotellet for å reservere et eller flere av disse. Oppgi booking 

kode 12068 SørVest Bandyregion. Telefon 51347807 eller cl.energy@choice.no 

Hotellet tilbyr også enkelt rom til 690 kr per natt og dobbeltrom til 840 kr per natt.  

Scandic Hotel Forum 

Det er også holdt av 4 dobbelt rom, tilrettelagde for rullestolbrukere, på Scandic Hotel 

Forum.  Prisen er 850 kr per natt. For bestilling av et av disse oppgi referanse kode 

46614411. Telefon 51930001 eller forum@scandichotels.com.Hotellet tilbyr også 

enkelt rom til 750 kr eller trippelrom til 950 kr.  

 

Clarion Hotel Energy og Scandic Hotel Forum ligger like i nærheten av hverandre.  

Se også oversikt for andre hoteller 

 

mailto:jim.nymoen@iss.no
mailto:EL-innebandy@bandyforbundet.no
https://www.nordicchoicehotels.no/hotell/norge/stavanger/clarion-hotel-energy/
mailto:cl.energy@choice.no
https://www.scandichotels.no/hotell/norge/stavanger/scandic-forum
mailto:forum@scandichotels.com


 
 

HISTORIER 

NRK ønsker seg historier om spillerne/lag og elementer som kan være av interesse 

for folk. Informasjonen vil benyttes til tv-produksjon.   

På tre hjul i svingene er eksempel på en veldig fin historie om Arendal. Har dere 

lignede historier, sende det til oss så fort som mulig, innen 23 mai. NBF 

videresender historiene samlet til NRK.  

 

Spørsmål om arrangementet sendes til: EL-innebandy@bandyforbundet.no 

Eller ring Ann Katrin Eriksson -  928 44 111 

 

 

Beste hilsen 

 

Ann Katrin Eriksson 

Prosjektleder Norges Bandyforbund 

 

Andreas Hagen 

Aktivitetskonsulent Sørvest Bandyregion 

 

Jim Nymoen 

Bærums Verk Hauger IF 

 

https://arendalstidende.no/magasin/pa-tre-hjul-svingene/
mailto:EL-innebandy@bandyforbundet.no

