NORGES BANDYFORBUND
BANDY • INNEBANDY • HOCKEY

Trondheim, 150620

Utlysning av minirundearrangementer sesongen 2020/21
Også i år søker MNBR tekniske arrangører av sine minirunder. 12 dager fordelt på 6 helger.
Det spiller i tre aldersklasser. De yngste (mikro) spiller alltid på lørdager. De eldste
(lillegutt/jente) spiller alltid på søndager. Den mellomste klassen (mini) vil noen ganger spille
lørdag og andre helger på søndag. Dette vil være avhengig av hvor mye halltid arrangementet
er tildelt de ulike dagene – og påmelding.
Klubber som arrangerer må komme med minst en representant på et infomøte med MNBR før
sesongen, og denne personen må også være tilstede under arrangementet den dagen
hans/hennes klubb arrangerer.
Minirundene er vår idretts viktigste arrangement - spesielt med tanke på morgendagens
innebandymiljø. Det er også de innebandyarrangementene som trekker desidert flest
publikum, og det er en kjensgjerning at minirunder i innebandy er mange personers første
møte med vår idrett.

Datoer kommende sesong
Dato

Sted

Lørdag 31. oktober
Søndag 1. november
Lørdag 21. november
Søndag 22. november
Lørdag 12. desember
Søndag 13. desember
Lørdag 16. januar
Søndag 17. januar
Lørdag 13. februar
Søndag 14. februar
Lørdag 13. mars
Søndag 14. mars
Lørdag 17. april
Søndag 18. april

Rosenborghallen
Rosenborghallen
Klæbuhallen
Klæbuhallen
Sjetnehallen
Sjetnehallen
Munkvollhallen
Munkvollhallen
Lånkehallen (Stjørdal)
Lånkehallen (Stjørdal)
Ladehallen
Rostenhallen
Ladehallen
Ladehallen

Honorar for gjennomført arrangement (pr. dag) er på 2500,MNBR håndterer påmelding og kampoppsett.
Web: http://www.mnbr.no
E-post: dagligleder@mnbr.no
Telefon: 958 66 711

Adresse: Midt-Norge Bandyregion
Ingvald Ystgaards vei 3a
Idrettens Hus
7047 Trondheim
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BANDY • INNEBANDY • HOCKEY

La det klart komme frem i søknaden dersom det er spesielle datoer dere ønsker/ikke ønsker å
arrangere, hvor mange arrangement dere ønsker og hvordan dere ser for dere å gjennomføre
arrangementet. Det må til enhver tid være tilstrekkelig personell i hallen fra arrangørklubb.
Det er også mulig å stille med egen hall til arrangementet dersom deres klubb har tilgang på
det. Ved utilstrekkelig kvalitet på gjennomføring av arrangement kan arrangementshonorar bli
redusert.
Kommende sesong vil vi at arrangørklubbene legger et enda større fokus på kampledelsen på
arrangementene. I veilederen for minirundene står det beskrevet hvilke spilleregler som skal
følges. Å kommunisere dette ut til spillerne på en god og barnevennlig måte er viktig på
minirundene.

Søknadsfrist: mandag 24. august 2020
Klubber som ønsker å arrangere minirunder sender søknad til;
dagligleder@mnbr.no
Det er Norges Bandyforbund som er formell eier av arrangementene og rettighetene tilknyttet
det. Det betyr at det på minirundene skal være NBF sine samarbeidspartnere som har tilgang
på for eksempel utsalg av innebandyrelatert utstyr.
Til slutt vil vi nevne at utlånsutstyr er noe vi ber arrangørklubber stille med dersom noen av
påmeldte lag melder inn behov for dette. Har ikke arrangørklubb slikt utstyr kan MNBR sitt
begrensede utvalg av utstyr benyttes. Kiosksalg på minirundene er noe alle deltakerne setter
stor pris på. Dette vil også gi en god inntekt til arrangørklubb – i tillegg til
arrangementshonoraret. Vi minner også om det er teknisk arrangør sin oppgave å stille med
deltakerpremier til samtlige utøvere på minirundene.

Med vennlig hilsen
Midt-Norge Bandyregion
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