Invitasjon til EL-innebandycamp og NM sluttspill 2019.
Stavanger, 27 til 29 juni 2019

Norges Bandyforbund (NBF) og Sør-Vest Bandyregion fikk også i år spørsmål om å
arrangere NM i EL-innebandy i forbindelse med NM Veka 2019. Dette har vi takket ja
til.
NM Veka er et samarbeid med NRK, Norges idrettsforbund og et antall særforbund. I
2018 deltok 16 særforbund og 24 idretter på NM Veka. I år har enda flere idretter
kastet seg på ballen. Hele 27 særforbund er med og 43 forskjellige idrettsgrener.
Målet med NM-Veka er å få vist fram idretter som ikke er på TV-skjermen så ofte. I
fjor ble finalen i EL-innebandy direktesendt på TV og det har vi også blitt lovet i år.
Teknisk arrangør for NM sluttspill i EL-innebandy er NBF, Sør-Vest Bandy region i
tett samarbeid med Bærums Verk Hauger IF og Sola IBK.
Program for uka vil se omtrent slik ut
Onsdag

Ankomst

Torsdag

10 - 18 EL-innebandy Camp
12 - 14 Pre kvalifisering lokale lag (Rogaland og Hordaland)
14 - 16 Pre kvalifisering øvrige lag (Alle andre lag og regioner)

Fredag

09 - 18 Avvikling NM sluttspill
10 - 18 EL-innebandy Camp

Lørdag

10 - 18 EL-innebandy Camp

Detaljert program og informasjon vil komme alt ettersom det nærmer seg. Vi må også
ta en del forbehold i og med at vi koordinere dette sammen med 43 andre idretter.

Regler for NM sluttspill
Det spilles etter NBFs reglement for EL-innebandy.
-

Hvert lag kan bestå av inntil 6 spillere.
Kampene spilles 2*15 eller 2*10 minutter effektiv tid.
Yngste deltakere i NM må fylle 13 år (født 2005 eller tidligere) ifølge
barneidrettsbestemmelsene.
Spillerne må ha medlemskap i en Norsk klubb. Medlemskapet må være minst
tre måneder.

Kvalifisering til NM-sluttspill
Alle lag har mulighet for å være med, men det er kun åtte lag som kvalifiseres. Det
fire beste lagene i den pågående seriespill piloten kvalifiseres automatisk. Alle andre
lag deltar i en egen kvalifiseringsrunde. Se program.
EL-innebandycamp
Parallelt med NM Veka og avvikling av NM sluttspill i EL-innebandy arrangerer vi en
EL-innebandy-camp. Felles trening, forskjellige lagøvelser, spill, teknikk og taktikk vil
være en del av programmet. Bærums Verk og Lillestrøm stiller med kyndige
instruktører. Vi kommer også til å samkjøre programmet med andre para-idretter som
er en del av NM-Veka. EL-innebandy campen er gratis. Man kan delta på campen
selv om man ikke ønsker å delta i turnering og sluttspill. Det er egen påmelding til ELinnebandycampen. Torsdag og lørdag serveres to enkle gratis måltider. Fredag må
deltakerne sørge for egen mat. Eventuelt kjøpe den mat som selges på NM arenaen.
Arena
EL-innebandycamp og kvalifiseringsrunder arrangeres i Stavanger Forum.
NM-sluttspill arrangeres i Stavanger idrettshall. Begge arenaen ligger er i gå avstand
fra Clarion Hotell Energy.
Påmelding
Det koster 500 kr per lag å delta i kvalifiseringsrunde og NM sluttspill. Lag som
ønsker å delta i kvalifiseringsrunde og NM-sluttspill sender e-post til:
EL-innebandy@bandyforbundet.no.
Automatisk kvalifiserte lag må også melde seg på.
EL-innebandycamp krever individuell påmelding.
Påmeldingslink.
For å kunne planlegge både EL-innebandycamp og NM sluttspill best mulig har vi
satt en påmeldingsfrist den 24 mai.

Hotell
Husk at det arrangeres NM i 43 forskjellige idretter. Dere må booke overnatting
allerede NÅ. Det begynner å bli rimelig fullt på hotellene.
Clarion Hotel Energy
Her har vi holdt av 15 tilrettelagde dobbelt rom. 890 kr per natt. For å booke et
tilrettelagd rom send e-post til anne.haugstad@choice.no. Oppgi Norges
Bandyforbund/EL-innebandy.
Hotellet har også standard dobbelt rom til 890 kr per natt og enkelt rom til 790 kr per
natt. Disse kan bookes ved å ringe til resepsjon/vanlig booking 51347807.
Scandic Hotel Forum
Her har vi holdt av 4 dobbelt rom, tilrettelagde for rullestolbrukere. Prisen er 850 kr
per natt. For bestilling av et av disse oppgi referanse kode 46964525.Telefon
51930001 eller meeting.forum@scandichotels.com.
I tillegg har hotellet større dobbeltrom, som ikke er handikapptilpasset, men som er
litt romsligere. Disse koster 950 kr per natt.
Alle spørsmål om EL-innebandy camp og NM-sluttspill kan sendes til: ELinnebandy@bandyforbundet.no
Eller ta kontakt per telefon til en av nedenstående.

Beste hilsen arrangements komiteen.
Ann Katrin Eriksson - 928 44 111
Prosjektleder Norges Bandyforbund
Andreas Hagen - 992 62 916
Aktivitetskonsulent Sør-Vest Bandyregion
Jim Nymoen – 400 12 001
Bærums Verk Hauger IF
Arild Sem – 952 25 317
Sola IBK

