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Informasjonsskriv 

 Weekend League 2022/23 
 

Aktivitetstilbud i innebandy for spillere født i hhv. 2010 og 2011. Man spiller 3-

4 kamper i løpet av noen få timer hver arrangementsdag. 

Konsept 

Weekend League er kamptilbudet for spillere født 2010 og 2011. Spillerne 

spiller en turnering i måneden. For spillerne født i 2011 er dette ment som et 

tilleggstilbud til minirundene. Det er lov å delta med lag med spillere fra begge 

årsklasser. 

 

Banestørrelse 

Banen er 32 x 16m 

 

Antall spillere 

I Weekend League benytter 5 utespillere og 1 målvakt på banen samtidig.  
Det anbefales at lagene har flere spillere slik at man kan rotere på å spille.  
 

Kamptid 

Kamptid er i utgangspunktet 1x20 minutter. Kamptiden kan justeres alt ettersom 

hvor mye halltid man har, og hvor mange lag som er påmeldt. 
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Kampresultater og kampskjema 

Det utfylles ikke kampskjema i hallen og vi teller ikke mål – verken på noe 

skjema eller på hallens resultattavle. Vi oppfordrer trenere, lagledere og foreldre 

om å fokusere på andre ting enn kampresultat på Weekend League. 

 

Spilleregler 

Man benytter vanlige spilleregler. Det idømmes ikke utvisninger, men 

kamplederne har mulighet til å be et lag bytte ut en spiller for en periode dersom 

spillerens opptreden tilsier dette. Dette skal unngås så langt det lar seg gjøre. Det 

kan idømmes straffeslag, men i så fall uten lagstraff til det feilende lag. 

 

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.  

 

Spilledatoer  

Dato Hvor Påmeldingsfrist 
23.10 Ladehallen 16.10 

13.11 Ladehallen 6.11 

17.12 TOBB-hallen, Sjetne 11.12 

21.1 Leangen Bydelshall A 14.1 

11.2 Tanemshallen 4.2 

25.3 Åsveihallen 18.3 

 

Påmelding * 

Påmelding pr. e-post til jim@mnbr.no 

Gjerne marker hvilket årskull de påmeldte lag tilhører!   

Påmeldingsavgift pr. lag pr. runde Weekend League: 600,-  
* Dette faktureres klubb i etterkant av rundene 
 

Arrangement 

Vi ønsker at arrangementene rundt Weekend League-arrangementet blir enda 

bedre. Dette er dog helt opp til klubbene. Vi ønsker at en klubb tar ansvar for 

hver runde. Dette vil for arrangørklubb bety mulighet for å ha kiosk i hallen, 

med de inntektsmulighetene dette medfører.  
Denne sesongen vil arrangementene også inneholde turneringen blå løype på slutten av dagen, noe 

som vil kunne gi et enda større inntektspotensial ved kiosksalg i hallen. 

http://www.mnbr.no/
mailto:jim@mnbr.no
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Vi ber klubbene gi tilbakemelding på hvilke(n) Weekend League-runde(r) 

man ønsker å ta et ansvar for i forkant av sesongstart. 

 

Utover dette, er lagene som spiller første kamp for dagen, ansvarlig for å sette 

opp vant/mål, mens lagene som spiller den siste kampen rydder vekk vant/mål. 

 

I alle kampene som settes opp er det et hjemmelag og et bortelag. Det er enhver 

kamps hjemmelag som er ansvarlig for at sekretariatet betjenes av minst en 

person – såfremt ikke arrangerende klubb har personell til stedet som kan 

betjene klokka. Kampoppsettet annonseres på våre nettsider senest onsdagen før 

hvert arrangement. 

 

Øvrig informasjon 

For mer informasjon kontakt Midt-Norge Bandyregion. 

Se også våre nettsider for Weekend League;  

https://bandyforbundet.no/midt-norge-bandyregion/?page_id=895. 

 

 

Med sportslig hilsen; 

 

 

Midt-Norge Bandyregion 
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