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ARRANGEMENTSINSTRUKS FOR INNLANDET BANDYREGION: 

Før arrangement: 
Booket halltid:  
Tradisjonelt trengs halltid fra 9-18. Teknisk arrangør bes konferere med Regionen for hver 
enkelt runde. 
Vi understreker at halltiden dekkes i sin helhet av regionen på arrangement fra GJ7 til G15 
 
Ressurspersoner: 
Det er mye som skal gjøres i løpet av en turneringsdag. Her er et forslag på arbeidsstyrke 
 
Rigg og rydd av bane:  5 personer 
Sekretariat:   2 personer 
Garderobevakt:  1 person 
Kioskvakter:   4 personer 
Parkeringsvakt:  ? 
Loddsalg:   ? 
 
Kiosk: 
Som teknisk arrangør er man pålagt å tilby kiosk under hele arrangementet. Innhold styres 
av den enkelte arrangør men Regionen anbefaler både kald og varm drikke, kald og varm 
mat, bakerivarer, frukt og gjerne tradisjonelle kioskvarer som sjokolade etc. 
 
Dommere: 
Det er teknisk arrangør som har ansvaret for booking og betaling av dommere til 
yngresrunder. Vi anbefaler bruk av egne skolerte dommere. Dersom dommere hentes 
eksternt er det ønske om at det konfereres med regionen slik at vi kan komme med forslag 
til unge dommere som trenger praksis. 
 
Fra og med GJ7 til og med GJ11 –  en dommer per kamp 
GJ13 -      en dommer per kamp 
G15 + G17 -     to dommere per kamp 
Til runder med GJ7, GJ9, GJ11 som spilles på to (tre) baner anbefaler Regionen å ha tre (fire) 
disponible dommere som dømmer på rullering.  
Til GJ13 anbefaler regionen å ha to disponible dommere 
Til G15 anbefaler regionen å ha tre disponible dommere 
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Baner  
GJ7, GJ9, GJ11 Minimum to fullverdige baner med vant (absolutt helst 

tre baner) 
GJ13 Én 2/3 bane (=ta av 10m, evt så nærme som mulig, på 

langsidene) 
G15     Full bane 
G17      Full bane    
 
Merk at det i klassene fra og med GJ7 til og med GJ13 skal spilles med «minirundemålbur» 
(90cmx120cm). Ta kontakt med Regionen dersom dere selv ikke besitter slike mål. 
 
Under arrangementet 
Sekretariat 
Under klassene GJ7, GJ9 og GJ11 skal det ikke føres resultat verken på papir eller på tavle 
Tiden skal være løpende og ikke stoppes ved scoring eller annet.  
 
I klassen GJ13 kan resultat vises på tavle uten videre loggføring. Det skal ikke føres 
kampskjema. 
 
I klassen G15 skal det føres tradisjonelt kampskjema/ TA som må være klart før kampstart. 
Alle hendelser som mål, utvisninger, timeout skal føres på tradisjonell måte i 
kampskjema/TA! 
 
Regionen har et ønske om speakertjeneste i all klasser. Dette for å opplyse om hvilke kamper 
som skal i gang, og eventuelle andre beskjeder. Resultat annonseres kun i klassen G15. 
Dommere 
Husk å tilby dommere enkel mat og drikke underveis 
Oppfølging 
Ta gjerne kontakt med besøkende klubber for å sikre at alt er i orden. Å opplyse over 
høyttaler at det bare er å ta kontakt dersom det er noe, blir ofte satt pris på.  
 
Etter arrangementet 
Rydding 
Teknisk arrangør sørger for opprydding og nedrigg 
 
Dommere 
Teknisk arrangør honorerer dommere. 
Vi anbefaler bruk av gjeldende dommerregninger dersom ikke egne avtaler er inngått. 
 
Rapportering 
Teknisk arrangør er umiddelbart etter turnering i G15 ansvarlige for å ta bilde av hvert enkelt 
kampskjema og videre sende dette inn til Regionens e-post. I klasser under G15 skal det ikke 
rapporteres noe. 
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