Forhåndsinformasjon om EL-innebandy på NMveka vinter 2021, Stjørdal 25.-27. mars 2021

NM-veka er et samarbeid med NRK, Norges idrettsforbund og mange særforbund.
Målet med NM-veka er å få vist fram idretter som ikke er på TV-skjermen så ofte. ELinnebandy var en del av NM-veka både i 2018 og 2019. Finale ble direktesendt på
NRK begge årene. Jim Nymoen fra Bærums Verk var expertkommentator sammen
med sportskommentator fra NRK, Ole Kristian Stoltenberg (2018) og Susanne
Michaelsen (2019).
EL-innebandy skulle også ha vært en del av NM-veka 2020 på Hamar. På grunn av
pandemien måtte arrangementet avlyses for EL-innebandyen sin del. Kun
individuelle idretter som ikke krevde fysisk kontakt, fikk gjennomføre sine NM.
24. – 28. mars 2021 er det igjen mulighet for EL-innebandy å være en del av Norges
største idrettsarrangement og NRKs største tv-produksjon.
NM-veka vinter 2021 arrangeres på Stjørdal. NRK og NIF ønsker at NM i ELinnebandy gjennomføres fredagen 26. mars. NRK har mulighet til å ta opptak av
finalen og lover sende finalen i beste sendetid lørdag 27. mars kl. 11 – 12, før
Therese Johaug og etter Johannes Høsflot Klæbu.
Levanger HSL er teknisk arrangør, i tett samarbeid med Midt-Norge Bandyregion og
inkluderingskomiteen i Norges Bandyforbund (NBF).
Det er usikre momenter i forhold til pandemien. Derfor vil det settes en endelig frist,
innen slutten av januar, for om vi i det hele tatt kan delta eller ikke. Alternativt kan det
bli vurdert et arrangement i mindre skala for klubber i Trondheimsregionen.

Bufdir
NBF har fått tildelt eksterne midler fra Bufdir som skal brukes til kost og losji for spiller
og ledsagere. Det gjør at vi kan tilby et tilnærmet GRATIS opphold på hotell, i hele tre
netter. Begrensningen er 60 spillere og 60 ledsagere. Vi dekker også kostnader for 2
middager og 2 lunsjer. Vi planlegger blant annet en felles middag/bankett på fredag
kveld.
Stiftelsen Dam
I tillegg til midlene fra Bufdir har vi søkt om reisestøtte for de lag som har lengst
reisevei. Svar på søknaden får vi i desember.
Arena
Vi er tildelt to håndballbaner i Stjørdalshallen. Her vil det også være andre idretter
som gjennomfører sine NM samtidig som oss.
Spillformat
Alle lag har mulighet til å være med. Påmeldingen skal være åpen. Selv om dette er
et NM, ønskes lag på alle nivåer velkommen. Vi deler inn i puljer, etter ferdigheter og
nivå, alt etter hvor mange lag som melder seg på.
Det spilles etter NBFs reglement for EL-innebandy.
-

Hvert lag kan bestå av inntil 6 spillere.
Kampene spilles 2x15 eller 2x10 minutter løpende tid
Yngste deltakere i NM må fylle 13 år i løpet av 2021 (født 2008 eller tidligere)
ifølge barneidrettsbestemmelsene.
Spillerne må ha medlemskap i en norsk klubb som er medlem av NBF.
Medlemskapet må ha vart i minst tre måneder.
Spiller må være lisensiert. Engangslisens er mulig. Kr 250,-.
Klubben må stille med en dommer per lag, dersom klubben har dommere.

Foreløpig program
Hold av 25. - 27. mars.
o Torsdag 25. mars: Ankomst, eventuelt muligheter for felles trening
o Fredag 26. mars: Innledende runder og gruppespill, finaler og felles
middag
o Lørdag 27 mars: eventuelt finalespill dersom det ikke lar seg
gjennomføre på fredag. Eventuelt felles trening.
EL-innebandy sendes på NRK fra kl.11. - 12.

Påmelding
Informasjon om påmelding vil komme i januar.
Lagavgift kr 500,Deltakeravgift kr 300,-.

Hotell
Vi har holdt av rom på Scandic Hotell Hell. Hotellet ligger sirka 4 km (5 min å kjøre)
fra Stjørdalshallen og rett ved Trondheims lufthavn.
Det er holdt av
o
o
o
o

16 handikaprom (dobbeltrom) med plass til elektrisk rullestol, NOK 1.070, 5 dobbeltrom uten dørstokker, NOK 1070,10 «vanlige» dobbeltrom, NOK 1070,10 trippelrom NOK 1270,-

Vi har reservert totalt 117 senger til EL-innebandyen. Vi håper at det skal være
mange nok og at vi får plass til alle på ett og samme hotell.
Når den tid kommer må klubber og spillere selv bestille overnatting og gjøre opp
regningen på hotellet. NBF overfører samlet sum til klubben i etterkant, basert på
påmeldingen, antall spillere og ledsagere. Dette kan vi komme tilbake til senere.

Avstemme interessen
Vi håper at NM-veka kan bidra til enda mer inspirasjon og motivasjon for klubber, og
kanskje kan det bidra til nyrekruttering. Det skal være en like stor opplevelse for alle,
uansett nivå, og selv om man ikke får spilt i finalen. Vi deltar på en arena og
møteplass for hele norsk idrett som gir en helt annen dimensjon og atmosfære.
NM-veka er NRK Sportes sin største enkeltproduksjon med over 80 medarbeidere i
sving.
NM-veka viser ikke bare fram bredden av idrettstilbud som finnes, men også
mangfoldet i bredden. EL-innebandyen overrasket mange da idretten for første gang
ble vist av NRK under NM-veka i 2018. Endelig kunne flere forstå både utfordringene
og mulighetene som ligger i et så vidt spesialtilpasset idrettstilbud. Presisjon og fart,
spilleglede og oppfinnsomhet har preget utviklingen av en idrett som på 15 år har vist
seg å bli et godt tilbud til unge og eldre som ikke tidligere hadde trodd at deltagelse i
et lagspill skulle være mulig.
NRK vil gjerne ha EL-innebandyen tilbake i TV-ruta, på NM-veka 2021, og det i beste
sendetid.
Vi håper at dere vil ta turen til Stjørdal for å delta på NM-veka. I Stjørdal har vi også
mulighet for å sponse med både opphold og mat. Vi håper på et stort engasjement,
og veldig mye idrettsglede på alle nivåer.

For at vi skal fortsette planleggingen av arrangementet, trenger vi svar på hvilke
klubber som er interesserte i å delta - dersom smittesituasjon gjør det mulig.
Flott hvis dere kan gi oss tilbakemelding innen november.
Beste hilsen arrangementskomiteen,

Ann Katrin Eriksson - 928 44 111
Prosjektleder Norges Bandyforbund
Anne Berit N. Alstad - 472 60 358
Leder Levanger Helsesportlag. EL-innebandy
Jim Nymoen - 400 12 001
Inkluderings komitéen, Norges Bandyforbund
Martin Gøransson - 922 16 753
Inkluderingskomiteen, Norges Bandyforbund

Linker til bilder og finaler fra tidligere år:
Bærums Verk Hauger Lion vant 3 – 2 i finalen.
Finalen på NRK 2018.
Bærums Verk Hauger Lion vant med 4 – 0 mot Arendal, som sjokkerte og tok seg til
finalen etter å ha slått ut Lillestrøm Eagels.
Finalen på NRK 2019

