
NM-sluttspill i innebandy

G17
NITTEDAL

Slattumhallen,  Rotneshallen og Elvetangen



Velkommen til innebandyfest!
Innebandyklubbene i Nittedal - GIF Fighter, Nittedal Wolves og HIL Hurricanes ønsker alle lag og 
tilskuere velkommen til hallene i Nittedal helgen 21.-22. januar for puljespill, kvartfinaler og 
semifinaler i NM-G17. 

Haller og arrangør

Rotneshallen
Adresse: Stasjonsveien 6, 1482 Nittedal
Teknisk arrangør: Nittedal Wolves. Kan kontaktes på: post@nittedalwolves.no eller 95021222
Gruppespill for Pulje A (Akerselva, Fjerdingby, Nittedal, Slevik og Tunet)
Finaler: 2x kvartfinaler og 2x semifinaler

Slattumhallen
Adresse: Skoleveien 15, 1480 Slattum
Teknisk arrangør: GIF Fighters. Kan kontaktes på: innebandy@gif.no eller 93224463
Gruppespill for Pulje B (Asker, Ellingsrud, Gjelleråsen, Sarpsborg og Ull/Kisa) 
Finaler: 2x semifinaler

Elvetangen 
Adresse: Sloraveien 2, 1488 Hakadal
Teknisk arrangør: HIL Hurricanes. Kan kontaktes på: innebandy@hakadal-il.no eller 95025217
Gruppespill for Pulje C (Ajer, Drøbak/Frogn, Greåker, Strømmen og Sveiva)

LIVE føring av kamper 
I løpet av helgen skal alle kamper føres LIVE. Alle lag må senest kl. 12.00 fredag 20. januar 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 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 pro-
gram/speakertjenesten som sendes til teknisk arrangør(se over for epost) innen søndag 15.januar. 
I hallen vil dere få skjema for line-up til hver kamp som leveres 30 minutter før kvart- og 
semifinaler til kamp-sekretariatet. 

Ved ankomst lørdag morgen må lagleder/trener hente deltagerbevis i billettluka for sitt lag.

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. 
Det vil arrangeres innmarsj i forbindelse med kvart- og semifinaler. Lagene må være klare til 
innmarsj 5 min før kampstart.



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. Arrangør stiller med 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 flere steder i hallene. 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. Billetten er gyldig i alle tre hallene samme 
dag. 

Parkering
Det koster kr 50,- for parkering ved hver hall. Betaling for parkering vil KUN skje via Vipps. 

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

Garderobefordeling
Hvert lag får tildelt en egen garderobe som de disponerer gjennom dagen. Garderobene blir ikke 
låst under kamp. Pass derfor på at ikke verdigjenstander blir liggende igjen i garderobene. 

Salg av innebandyutstyr
Pureplay vil være tilstede i Rotneshallen med gode NM-priser på innebandykøller, briller, sko og 
annet innebandyutstyr. Er det noe spesielt du vil ha, kan du sjekke vareutvalget på 
www.pureplay.no og ta kontakt med jmi@pureplay.no 

Overnatting
Det er inngått en avtale med Quality Hotel Olavsgaard i anledning NM. Det er ikke holdt av noen 
rom, men det er for øyeblikket god kapasitet. Bestilling på 63847720 eller booking@olavsgaard.
no. Rabattkode: “NM Innebandy”. 
 Enkelt rom 1170 kr inkl frokost
 Dobbelt rom 1370 kr inkl frokost
 Trippelrom 1620 kr inkl frokost
 4-mannsrom 1870 kr inkl frokost

Hjertelig velkommen til noen hyggelige dager i Nittedal! Vi gleder oss!

Vennlig hilsen GIF Fighters, Nittedal Wolves og HIL Hurricanes

https://bandyforbundet.no/innebandy/?page_id=8814
https://bandyforbundet.no/innebandy/?page_id=8814
http://www.pureplay.no
https://olavsgaard.no

