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Bærums Verk Hauger el-innebandy inviterer igjen til Tigers cup turnering el-innebandy sammen med 
minirunde Innebandy. Minirunde i Hall A og El-innebandy i Hall B. 
 

 Rykkinnhallen lørdag 20. november 2021 
 
Vi ønsker å skape en motiverende turnering for alle el-innebandy utøvere både når de er på og utenfor banen 
basert på våre verdier – Lek – Respekt – Fokus – Fremgang.  
 
Vi ønsker å få matchet like nivåer innen el-innebandy lagene, derfor vil vi i denne turneringen legge opp til 
kategorier for klassene A-lag, B-lag Formålet er å få med flest mulig spillere og nye klubber, uavhengig av 
erfaringsnivå, slik at disse oppnår mestring på sitt nivå. Meld ifra ønsket klasse ved påmelding. Vi kommer 
tilbake til avvikling av kampene avhengig av hvor mange lag som melder seg på i alle klassene.  
 
Påmeldingsfrist 12. november 2021. Kamp programmet sendes ut noen dager før. 
 
Vi ber om at hvert lag stiller med minimum 1 dommer per lag dvs ved flere lag fra samme klubb, flere 
dommere. Dette meldes ifra ved påmelding! 
 
Gjennomføring 
Det spilles etter NBFs reglement for el-innebandy. Start lørdag kl 10.00 og alle kamper spilles lørdag. 
 
Dersom en klubb har behov for å benytte en spiller på flere lag f.eks. ved sykdom avklares dette med 
sekretariatet.  
 
Langveisfarende: Utlån av el-innebandy stoler kan ordnes, men det er begrensninger i antall stoler.  
Disse er for dem som ikke behøver spesial tilpassede stoler. 
  
Premiering 
Det gis premier til 1, 2 og 3 plass i alle puljene og deltagermedaljer til alle.  
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Påmelding/betaling/informasjon 
Bindende påmelding sendes BVHIF v/Jim A. Nymoen på e-mail jim.nymoen@iss.no, Gorm Haugen 
gorm.haugen@hotmail.no og Martin Gøranson isismagan@gmail.com så snart som mulig og senest 12. 
november 2021. 
  
Angi klasse for det enkelte lag. Plassen er garantert ved påmelding   
Adresse til Rykkinnhallen er: Leirdueveien 73, 1349 Rykkinn. 
 
Betaling foretas etter samme prinsipps om minirunden:  
Det betales kr 50,- i inngangspenger. Betales med vipps eller bankkort. 
Deltagere betaler ikke. 
 
Servering i kiosekn 
Det vil være salg fra kiosk i hallen i forbindelse med turneringen. Her vil man kunne kjøpe mat og drikke. 
 
Anbefalt hotell overnatting  
Vi har reservert rom på flere hoteller, både sør og nord for Oslo, og dermed kan passe flere. 

- Scandic Hotel Fornebu, Martin Linges vei 2, 1364 Fornebu. Hotellet har mer enn 25 HC rom.  
Telefon +47 95 80 48 95, mail Vidar Ruud vidar.ruud@scandichotels.com  

- Scandic Hotel Asker, Askerveien 61, 1384 Asker. Hotellet har mer enn 25 HC rom. 
Telefon +47 95 80 48 95, mail Vidar Ruud Vidar.Ruud@scandichotels.com  

   
 

       


