
NM-sluttspill i innebandy

J19
Gjerdrumshallen



Velkommen til innebandyfest

Gjerdrum IL Innebandy ønsker alle lag velkommen til 
Gjerdrumshallen helgen 7.-8. april for puljespill og 
semifinaler i NM-J19. 

Kontakt
Arrangør kan kontaktes på: dagligleder@gil.no eller på 90084299 frem til helgen.
Ved ankomst lørdag morgen må lagleder/trener hente deltagerbevis i billettluka for 
sitt lag.

LIVE føring av kamper: 
I løpet av helgen skal alle kamper føres i LIVE. 
Alle lag må senest kl. 12.00 fredag 6. mai legge inn sine kamptropper i TA, slik at vi kan 
ha kontroll før kampdagen. 
Dette gjelder for alle kampene. Justeringer kan selvfølgelig gjøres frem til sekretariatet 
eksporterer kampen fra TA til Live. 
Vi ber om dette om tas i Hoved-sekretariatet i hallen. 
Det settes en frist på 1 time før kampstart på dette. 
Vi vil ha en person ansvarlig for signering av kamptropper i hver hall 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 speakertjenesten som sendes til: dagligleder@gil.no innen søndag 1.mai. 
I hallen vil dere få skjema for line-up til hver kamp som leveres 30 minutter før hver 
kamp til kamp-sekretariatet.

Kampavvikling
I henhold til kampoppsettet, har hjemmelaget banehalvdelen til venstre sett fra 
sekretariatet. 
Stram tidsplan krever effektiv avvikling, og vi henstiller derfor til lagene om å møte opp 
i god tid uten å forstyrre pågående kamp.

mailto:dagligleder@gil.no


Oppvarming
Oppvarming må fortrinnsvis gjøres utendørs eller i gangene), dere kan beregne 
maksimalt 5 min på bane før kampstart i puljespillet, noe lenger tid til semifinalene. 
Dere må selv ha baller til oppvarming.

Turneringsreglement
Turneringen spilles etter NBF’s 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 Innebandy»

Inngang
Det koster kr 100,- pr. dag, barn under 16 år er gratis. 

Kiosk: 
Det er kiosk i hallene hvor det vil bli salg av diverse kioskvarer, mat og drikke.

Bagetter til felles måltid?
Vi kan tilby lunsjpakke med bagetter med ost og skinke, salat, agurk og paprika, samt 
en smoothie. Pris for dette er kr. 75,- pr. person. Å spise lunsjpakken sammen, er en fin 
anledning til å gjøre nødvendig påfyll av energi til noe koselig og samlende for hele 
laget. Bestilling av lunsjpakker må være oss i hende senest søndag 1. mai. Betaling 
skjer ved henting i hallens kiosk.

Garderobefordeling:
Hvert av lagene vil få tildelt garderobe før kamp, men må ta med utstyr og klær ut, da 
garderoben skal brukes før kamp av neste lag.
Garderober blir ikke låst under kamp. Pass derfor på at ikke verdigjenstander blir 
liggende igjen i garderobene. Det vil blir satt opp tidslister ved garderobene i hallen så 
alle spillende lag også får dusjet etter endt kamp om ønskelig. Det finnes 4 garderober 
i Gjerdrumshallen.



Parkering:
Det koster kr.50,- for parkering på Gjerdrum. 
Betaling for parkering vil KUN skje via Vipps.

Hjertelig velkommen til en hyggelig dag hos oss!
Hvem kommer direkte til NM-finalen, og hvem skal spille avgjørende semifinale i 
Høyenhall på søndag?
Vi gleder oss til innebandy av høy klasse ☺

Vennlig hilsen 
Gjerdrum IL Innebandy
v/ Roger Pettersen
Daglig leder GIL

Adressen er:
Gjerdrumshallen: Brådalsgutua 10, 2022 Gjerdrum


