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Trondheim, 200622

Informasjonsskriv

Blå løype 2022/23
Aktivitetstilbud i innebandy for spillere født i årene 2003 til og med 2009. Man
spiller 3-4 kamper i løpet av noen få timer hver arrangementsdag.
Konsept
Spillerne spiller en turnering en helgedag i måneden. Turneringene inneholder
flere kortere kamper.
Banestørrelse og utstyr
Banen er 20 x 10m, det benyttes mindre mål.
Antall spillere
I blå løype benytter lagene 3 utespillere på banen samtidig. Det benyttes ikke
målvakt.
Det anbefales at lagene har flere spillere slik at man kan rotere på å spille.

Kamptid
Kamptid er i utgangspunktet 1x15 minutter. Kamptiden kan justeres alt ettersom
hvor mye halltid man har, og hvor mange lag som er påmeldt.
Kampresultater og kampskjema
Det benyttes elektronisk kampskjema som lagene fyller ut på forhånd. Det føres
kampresultater, men det føres ikke noen ytterligere statistikk fra kampene.
Dommere
Kampene ledes av to autoriserte dommere fra Norges Bandyforbund. Dommere
betales ikke honorar ifbm. Kampene (i hallen). Klubbene vil bli fakturert for
faktiske dommerutgifter i etterkant av turneringene.
Lisens
Alle spillere skal ha løst spillerlisens før deltakelse. Vi kommer tilbake med
informasjon om lisenstype.
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Spilleregler
Det benyttes ordinære spilleregler, med enkelte justeringer.
Vedlegg 1 til spillereglementet benyttes.
Videre benyttes følgende tillegg:
All utvisningstid halveres
Ved idømmelse av lagstraff skal denne sones på vanlig måte
Ved idømmelse av lagstraff til lag som allerede soner en lagstraff får det
ikke-feilende lag sette inn en ekstra spiller på banen. Denne skal forlate
banen når den første idømte lagstraffen er ferdigsonet
Soner lagene like mange lagstraffer spilles det med det antall spillere på
banen som er resterende – minimum 2 mot 2
Dommer skal sammen med sekretariat sørge for at utvisninger sones og
avsluttes på en korrekt måte.
Spilledatoer
Dato
23.10
13.11
17.12
21.1
11.2
25.3

Hvor

Påmeldingsfrist

Byåsen vgs.
Ladehallen
TOBB-hallen, Sjetne
Leangen Bydelshall A
Tanemshallen
Byåsen vgs.

16.10
6.11
11.12
14.1
4.2
18.3

Påmelding
Påmelding pr. e-post til jim@mnbr.no
Påmelding pr. runde – inkludert dommerutgifter: 700 pr. lag
Arrangement
Blå runde arrangeres rett i etterkant av Weekend League-rundene.
Øvrig informasjon
For mer informasjon kontakt Midt-Norge Bandyregion.
Se også våre nettsider for Blå løype
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