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INNBYDELSE TIL AKTIVITET OG 

SERIESPILL INNEBANDYSESONGEN 2021/22 

 

LØKKEBANDY NORDVEST 
Midt-Norge Bandyregion inviterer herved til seriespill sesongen 2021/22. 

Vi gjør oppmerksom på at endringer kan forekomme på kort varsel grunnet usikkerheten 

omkring idrettsarrangement ifbm. COVID-19. 

 

Påmeldingsfrist: 8. August 2021 til tomas.trogstad@nif.idrett.no 

 

Informasjon 

Vi gjennomfører også kommende sesong seriespill etter samme oppsett som de 

siste gjennomførte sesonger. Serierunder arrangert med flere kamper pr. dag pr 

lag. Antall kamper avhenger av antall påmeldte lag. 

Arrangementer kommende sesong er planlagt slik: 

 
Når Hvor 

31. okt Sykkylven Storhall 

21. nov Ørstahallen 

22. jan Braatthallen 

12. feb Ellingsøy Idrettshall 

5. mar Eidehallen eller Honndalshallen  

   (Avhenger av deltagelse) 

 

Terminlistene er klare 1 uke etter påmeldingsfrist. Klubbene vil da få en frist til 

å varsle dersom det er kamper de ønsker å flytte innen utgangen av august. Etter 

dette vil serieoppsettet være endelig og bøter ilagt ved trekking av lag. Da vil 

også ordinære bestemmelser for flytting av kamper tre i kraft. 

Spilletid 

Alle kamper spilles over 2x20 min 

 

Påmeldingsavgift 

Det koster 9.000 kroner pr. lag å delta i Løkkebandy Nordvest. Da er 

dommerutgifter inkludert i prisen. 
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SUNDAY LEAGUE 
Midt-Norge Bandyregion inviterer lokale damelag til aktivitet  

sesongen 2021/22. 
Vi gjør oppmerksom på at endringer kan forekomme på kort varsel grunnet usikkerheten 

omkring idrettsarrangement ifbm. COVID-19. 

 

Påmeldingsfrist: 1 uke før arrangement til tomas.trogstad@nif.idrett.no  

 

Informasjon 

Sunday League er et aktivitetskonsept for damelag. Her har vi jevnlig 

turneringsdag på en søndag, hvor lagene møtes og spiller en lavterskelrunde. 

Det er selve aktiviteten og det sosiale som er hovedfaktor. Her spiller man 2-3-4 

kamper mot andre lag med de samme forutsetningene. Man følger ordinære 

spilleregler og kampene ledes av autoriserte dommere, som gjerne lærer bort 

spillereglene gjennom sin fremferd.  

 
Når Hvor 

31. okt Sykkylven Storhall 

21. nov Ørstahallen 

23. jan Ulsteinhallen 

3. apr Ellingsøy Idrettshall 

 

Spilletid 

Alle kamper spilles over 2x15 min 

 

Påmeldingsavgift 

Det koster 750 kroner pr. lag å delta pr. runde av Sunday League. Da er 

dommerutgifter inkludert i prisen. 
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RUNDESPILL FOR UNGDOM 
Midt-Norge Bandyregion inviterer herved til aktivitetsserie sesongen 2021/22. 

Vi gjør oppmerksom på at endringer kan forekomme på kort varsel grunnet usikkerheten 

omkring idrettsarrangement ifbm. COVID-19. 

 

Påmeldingsfrist: 19. september 2021 melder klubber som ønsker å delta 

sesongen 2021-2022 inn interesse til tomas.trogstad@nif.idrett.no 

Klubbene vil så bli invitert på et infomøte.  

Påmelding til hver runde er 1 uke før arrangement. 

 

Informasjon 

I tråd med et økende antall spillere i alderstrinnet over minirunde forsøker vi nå 

å gjennomføre et aldersbestemt rundespill kommende sesong.  

 

Aldersbestemmelser 

Rundespill er for lag med spillere født i 2007 til 2009. Vi spiller på full 

banestørrelse (20x40) med normale matchmål.  

Aktivitetsserien spilles etter runde-konseptet, men med resultat og sluttspill i 

hver enkelt runde. 

 
Når Hvor 

20. nov Ørstahallen 

11. des Jølstrahallen 

12. feb Ellingsøy Idrettshall 

2. apr Sykkylven Storhall 

 

Spilletid 

Alle kamper spilles over 2x15 min 

 

Påmeldingsavgift 

Det koster 1000 kroner pr. lag å delta pr. runde. Da er dommerutgifter inkludert 

i prisen. 
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MINIRUNDER 
Midt-Norge Bandyregion inviterer herved til minirunder sesongen 2021/22. 

 

Påmeldingsfrist: 19. september 2021 melder klubber som ønsker å delta 

sesongen 2021-2022 inn interesse til tomas.trogstad@nif.idrett.no 

Klubbene vil så bli invitert på et infomøte.  

Påmelding til hver runde er 1 uke før arrangement. 

 

Informasjon og aldersbestemmelser 

Minirunde deles opp i 3 klasser. Mikro, mini og lillegutt/lillejente. 

Hvor mange lag som stiller i hver klasse avhenger av påmelding. 

Vi ønsker at klubbene prøver å dele lagene best mulig opp etter klasse-

inndelingen, men ved lite spillere i en klasse, tillates det å slå sammen 2 

sammenhengende klasser (Mikro og mini eller mini og lillegutt/lillejente)  

Banestørrelse er 10x20 meter. Lagene stiller med 4 utespillere og 1 keeper på 

banen om gangen. Spilletid er 15 minutter 

 

Klassene: 

 

Mikro     2014/2015 

Mini     2012/2013 

Lillegutt/lillejente   2010/2011 

 
Når Hvor 

30. okt Ellingsøy Idrettshall 

20. nov Ørstahallen 

11. des Jølstrahallen 

23. jan Ulsteinhallen 

13. feb Eidhuset (Nordfjordeid 

 

12. mar 

(Dato ikke avklart med halleier) 

Norborg Fleirbrukshall 

2. apr Sykkylven Storhall 

 

Påmeldingsavgift 

Det koster 350 kroner pr. lag å delta pr. runde.  
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Klubbmøte 

Alle klubber vil bli invitert på klubbmøte før seriestart hvor øvrige praktiske 

detaljer rundt avviklingen av kommende sesongs aktivitet vil bli fastsatt. 

 

 

Dommersatser kommende sesong:  

 

Løkkebandy Nordvest: 175 .-  

Rundespill Ungdom: 150 .-  

Sunday League: 150 .- 

Minirunder: Gjøres som dugnad av arrangørklubb  

 

 

Vi ønsker alle en riktig god sommer. 

 

 

Med sportslig hilsen 

 

 

Midt-Norge Bandyregion 
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