NM for J15 i HØYENHALLEN
7. – 8. mai 2022
Tunet Innebandyklubb ønsker alle lag velkommen til Høyenhallen helgen 7. – 8. mai for NM for J15.
Adressen til Høyenhallen er Traktorveien 15, 0678 Oslo. Hallen vil være åpen fra kl 8 begge dager.
Kontakt
Arrangør kan kontaktes på: ingvild.ostvedt@gmail.com
LIVE føring av kamper:
I løpet av helgen skal alle kamper føres LIVE. Alle lag må senest kl. 12.00 fredag 6. mai legge inn sine
kamptropper i TA, slik at vi kan kontrollere at klubbene har lagt dette inn. Dette gjelder for alle
kampene. Justeringer kan selvfølgelig gjøres frem til sekretariatet eksporterer kampen fra TA til Live.
Vi setter en frist på en halvtime før kampstart på dette. Vi vil ha en person ansvarlig for signering av
kamptropper som følger opp dette. Husk å ha PIN kode klar.
Laglister
Vedlagt finner dere en mal som vi ber dere fylle ut med spillere og trenere/lagledere til bruk i
program/speakertjenesten som sendes til: ingvild.ostvedt@gmail.com innen søndag 1. mai.
Kampavvikling
Hjemmelaget i henhold til kampoppsettet har banehalvdelen til venstre sett fra sekretariatet.
Stram tidsplan krever effektiv avvikling, og vi henstiller derfor til lagene om å møte opp i god tid.
Oppvarming
Oppvarming må fortrinnsvis gjøres utendørs eller i gangene, dere kan beregne maksimalt 5 min på
bane før kampstart. Dere må selv ta med baller til oppvarming.
Turneringsreglement
Turneringen spilles etter NBFs lover og regler. Kontakt NBF avdeling Innebandy om noe er uklart.
Kampoppsett
Dere vil finne kampoppsett oppslått ved inngang til garderobene, samt at det vil henge ved kiosken
og ved inngangen til tribunen. Kampoppsettet ligger også ute på NBF sin nettside og i appen «Min
Bandy»
Inngang
Det koster kr 100,- pr. dag, barn under 16 år er gratis.
Kiosk
Det er kiosk i hallen hvor det vil bli salg av diverse kioskvarer, mat og drikke.

Lunchpakker
Tunet kan tilby ferdige lunchpakker bestående av baguette/pizzasnurrer med ost/skinke, en bar, en
frukt og en drikke til kr 60,- pr stk. pr. dag pr dag. (Gi beskjed dersom noen trenger et alternativ uten
skinke.) Disse pakkene vil ikke selges i kiosken, men må forhåndsbestilles. Pakkene må bestilles
innen fredag 29. april pr mail til ingvild.ostvedt@gmail.com. Betaling skjer innen samme frist via
vipps til tlf 92282216 (Ingvild Østvedt). Oppgi antall pakker dere ønsker og om det gjelder lørdag
og/eller søndag. Utdeling skjer samlet for hele laget i Høyenhallen etter avtale. Vi håper med dette å
gi et godt tilbud til lagene, samtidig som det vil lette pågangen i kiosken for alle andre som er i hallen.
Garderobefordeling Høyenhallen
Hvert av lagene vil få tildelt garderobe i hallen. Garderoben vil i utgangspunktet være tilgjengelig for
laget hele dagen, men må deles med et annet lag. Lagene vil ikke ha kamper på samme tid, så de må
selv sørge for å tilgjengeliggjøre garderoben til laget som til enhver tid skal ha kamp. Oversikt over
fordeling vil henges opp i hallen. Det kan være forskjellig garderobe de to dagene.

Hjertelig velkommen til noen hyggelige dager i Høyenhallen!
Vennlig hilsen Tunet Innebandyklubb

Adkomst Høyenhallen kollektivt.
T-bane nr 1 og 4 til Bergkrystallen stopper på Manglerud (ikke gå av på Høyenhall)
Buss nr 23 går til Manglerud (ikke gå av på Høyenhall)
(Ryen er et knutepunkt og kun en holdeplass fra Manglerud både med T-banen og bussen)
Bil Høyenhallen:
Ring 3, følg E6, ta av mot Manglerud. Hallen ligger rett på venstre side ved Høyenhall skole.
Fra Ryen: Ta av ved Manglerud senter, kjør rundt senteret og over brua (E6) følg Plogveien og ta til
høyre inn i Traktorveien, hallen ligger på høyre side.
Parkering Høyenhallen:
Det er parkeringsmuligheter ved Høyenhall skole, og i veiene rundt hallen. Vi oppfordrer de som kan
til å kjøre kollektivt, da det forventes at parkeringsplassen blir fylt opp raskt. Det er kort gangvei til
Høyenhallen fra T-bane og bussholdeplassen. Se vedlagte kart.
Høyenhallen: Traktorveien 15, 0678 OSLO

