
Invitasjon til EL-innebandycamp og NM sluttspill 2022.  

Skien, 23 til 26 juni 2022 

 

Norges Bandyforbund (NBF) arrangerer NM i EL-innebandy i forbindelse med NM 

Veka 2022.  

Det er en glede å informer om  NM-veka 2022 på Skien, 23. til 26 juni. Over 30 ulike 

idrettsutøvelser er med på programmet, og EL-innebandy er en av dem. NM-veka er 

Norges største idrettsarrangement og er et samarbeid med NRK, Norges 

idrettsforbund og mange særforbund. EL-innebandy var en del av NM-veka både i 

2018 og 2019. På grunn av pandemien og restriksjoner har vi ikke hatt mulighet å 

delta på NM-veka siden 

Vi håper at NM-veka i Skien blir årets store høydepunkt.  

Teknisk arrangør for NM sluttspill i EL-innebandy er NBF i samarbeid med Bærums 

Verk Hauger IF og Klyve IBK.  

Vi håper at dagene vil bli til inspirasjon for både spillere, trenere, foreldre og 

assistenter som engasjerer seg i vår idrett.  

 

Program for NM Veka vil se omtrent slik ut 

Torsdag  Ankomst 

   18 - 20 middag på hotellet  

Fredag  09 - 18 EL-innebandy innledende NM spill  

   12 - 14 Lunsj på hotellet 

   18 - 20 Middag på hotellet  

Lørdag  09 - 15 Avvikling NM sluttspill  

 12 - 14 Lunsj på hotellet 

 18 - 20 Middag på hotellet 

 17 - 20 EL-innebandy Finale – tiden styres av NRK 

https://www.nm-veka.no/
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Søndag Opptak av finalen sendes på NRK kl 10.10 – 11.10. Dersom 

mulig kan vi sen denne sammen før vi reiser hjem. 

Lunsj på hotellet 

Hjemreise 

Detaljert program, informasjon og kampoppsett vil komme alt ettersom det nærmer 

seg. Vi må også ta en del forbehold i og med at vi koordinere dette sammen med +30 

andre idretter.  

 

Spillformat 

Terskelen for å delta skal være lav. Selv om dette er et NM, har alle lag mulighet til å 

være med. Vi deler inn i puljer, etter ferdigheter og nivå, alt etter hvor mange lag som 

melder seg på. Det spilles innledende runder som avgjør hvilke lag som kvalifiserer 

seg videre. Det skal være en like stor opplevelse for alle, uansett nivå, og selv om 

man ikke får spilt i finalen.  

 

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 i løpet av 2022, ifølge 

barneidrettsbestemmelsene.  

- Spillerne må ha medlemskap i en Norsk klubb. Medlemskapet må være minst 

tre måneder.   

- Spiller må være lisensiert. Engangslisens er mulig. Kr 250,-.  

- Klubben må stille med en dommer per lag, dersom klubben har dommere.  

 

 

Påmelding 

Deltakeravgift kr 500.- per spiller. Det dekker kost og losji i tre netter, dersom alle får 

plass på hotellet og man belager seg på å dele rom med hverandre.  

Siste påmelding 20. mai. Tentativ påmelding 6 mai, siste påmelding 20. mai.  

Samlet påmelding per klubb sendes til EL-innebandy@bandyforbundet.no.  

 

 

Arena 
Skien Fritidspark.  

EL-innebandyen har fått æren av å tildeles plass på Skien Fritidspark. Rommene er 

HC tilpasset og enkelte har takheis, hev/senk toalett/vask og er spesielt tilrettelagt.  

Idrettshall og tilgangen til samtlige aktiviteter ligger rett utenfor «inngangsdøren» til 

selve hotellet.  

Det er 270 sengeplasser fordelt i 76 rom og alle rom er holdt av til para-idrettsutøvere 

som deltar på NM-veka. Det vil si at vi deler hotellet sammen med Rullestol Rugby og 

Boccia som også har utøvere med store behov. Det er kapasitetsbegrensninger for 
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antall enkelt og dobbelt rom tilgjengelig og derfor må man belage seg på å bo i 

flerbedsrom. Vi håper dere tar dette på en sporty måte. «Vi er én familie», og prisen 

for å bo litt oppå hverandre er at logistikken blir helt suveren. Ingen kjøring og flytting 

av utstyr til og fra hall.  

Hver enkelt klubb må sende en samlet oversikt til hotellet med følgende  

- Oppgi Norges Bandyforbund/EL-innebandy 

- Oppgi hvilken klubb det gjelder 

- Antall spillere 

- Antall trenere/ledsagere/assistenter 

- Spesifisere hvilke som kan dele rom.  

- Spesifisere hvilke som har størst tilretteleggingsbehov. (vanlig, HC-vennlig, spesial) 

- Eventuelle matallergi 

- Ekstra behov for håndklær 

- Behov for parkering 

Hotellet vil gjøre en fordeling til alle ut ifra innsendte behov.  

Oppholdet inkluderer frokost, lunsj og middag, samt et «flexipass» med gratis 

inngang til aktiviteter. (Terapibasseng, Zipline, minigolf osv)  

Innsendelse av behov til hotell MÅ foretas senest 20. mai, men vi vil basert på 

tentativ påmelding 6. mai ta en gjennomgang med hotellet i forkant. 

De som er sent ute, kan risikere å dele rom med utøvere fra andre klubber.  

Søknad til hotellet sendes til hotell@skienfritidspark.no att Charlotte, med kopi til el-

innbandy@bandyforbundet.no og jim.nymoen@iss.no. 

Norges Bandyforbund (NBF) har mottatt midler fra både Bufdir og Stiftelsen Dam. 

Dersom alle får plass på Skien Fritidspark vil oppholdet bli nærmet gratis, men da må 

man belage seg på å dele rom. Klubber har også mulighet for å få noe refusjon på 

reisekostnader.  

 

 

Historier til NRK 

NRK ønsker historier om spillere, trenere eller andre i EL-innebandymiljøet. 

Elementer som de kan bruke til TV-produksjonen. Hvis dere har en historie som kan 

være interessant for folk, send e-post til EL-innebandy@bandyforbundet.no, så tar vi 

dette videre med NRK 

 

Ta kontakt med oss dersom det er spørsmål.  

 

Beste hilsen arrangements komiteen.  
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Ann Katrin Eriksson  

92844111/ annkatrin.eriksson@bandyforbundet.no 

Prosjektleder Norges Bandyforbund 

Jim Nymoen 

40012001 / jim.nymoen@iss.no 

Inkluderingskomiteen Norges Bandyforbund 

Kim Edvardsen 

91339236 / kimedvardsen@hotmail.no 

Klyve IBK EL-innebandy 

Martin Gøransson 

Styremedlem innebandyseksjon, Inkluderingskomiteen Norges Bandyforbund 

Anders Larsen 

Bærum Verk Hauger IL EL-innebandy 

 

 

 

 

                  


