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Etter en sesongs ufrivillig pause er vi endelig tilbake! Er du? 

Norges Bandyforbund inviterer til Løkkebandy sesongen 2021/22 
 

 
Hva er Løkkebandy? 

En innebandyserie for lag og vennegjenger som ønsker å ha det morsomt med å 

spille innebandy til et fast tidspunkt på kveldstid. Det spilles vanlig serie som 

gir minst 12 - 15 kamper pr. lag pr. sesong. Vi avslutter sesongen med en cup 

og kan også tilby treningstid til lagene!! 

 

Når spilles det? 

Kamper spilles på faste dager i Trondheim Spektrum på kveldstid (i perioden 

ca. siste del av september 2021 – til senest midten av april 2022) 

 

For hvem? 

Synes du innebandy er morsomt – uten at du nødvendigvis ønsker å komme på 

landslaget? Da er Løkkebandyen stedet. Dette er innebandy på et nivå under 

den aktive serien, men som likevel administreres av de som kan innebandy 

best: Norges Bandyforbund. Tilbudet er ment for voksne spillere over 16 år. 

 

http://www.mnbr.no/
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Hva koster dette? 

En sesong (minst 14 kamper) koster totalt 10 000,- pr. lag. Da er 12 spillerlisenser og dommerutgifter 

inkludert i prisen. Det eneste dere trenger å gjøre er å møte opp til kamp med innebandykølle og lik farge på 

spillertrøyene. Dersom et lag melder inn flere enn 12 spillere må laget selv dekke en lisens på 300,- pr 

spiller. Vi administrerer dette, og man blir fakturert for ekstra lisens i etterkant. Man kan melde på så mange 

spillere man ønsker – når man vil i sesongen! 

 

Vedr. spillerlisens 

Kostnaden for spillerlisens i Løkkebandyen holdes så lav som mulig! For å gjøre dette mulig inneholder ikke 

lisensen skadeforsikring. Ofte er private skadeforsikringer svært gode ifbm. skader man evt. skulle pådra 

seg. Det er fortsatt mulig å kjøpe seg en skadeforsikring med spillerlisensen. Dette vil da medføre et tillegg 

på 300,- pr. spiller. Slike ønsker må meldes inn til oss! 

Det betyr at vi inkluderer inntil 12 spillerlisenser i påmeldingsavgiften. Spillerlisenser ut over 12 dekker det 

enkelte lag/spiller, kr. 300,- pr lisens.  Vi administrerer lisensieringen for lagene.  Alt dere trenger å gjøre er 

å melde inn spillere i god tid før kamp! 

 

 

 

http://www.mnbr.no/
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Flere gode grunner til å delta! 

1.  Organisasjonen bak er Norges Bandyforbund – en garantist for at gjennomføringen følger innebandyens formål og regler. 

2.  Kamper på faste dager på et fast sted på kveldstid. 

3.  Prisen – alt er inkludert. 

4.  Dommerne er utdannede dommere gjennom Norges Bandyforbund. 

5.  Man blir medlem av Norges Bandyforbund gjennom å delta.  

6.  Lisens og dommerutgifter er inkludert i påmeldingsavgiften. Alt man trenger å gjøre er å møte opp. 

7.  Mulighet for fast, gratis treningstid! 

8.  Tilbud om kurs og opplæring gjennom Norges Bandyforbund. 

9.  Man spiller mot spillere på sitt eget nivå. Spillere som spiller i det ordinære seriespillet kan ikke delta i 

Løkkebandyen. 

10. Kampoppsett, resultater og tabeller legges jevnlig ut på Midt-Norge Bandyregion sin nettside; www.mnbr.no 

11. Vi arrangerer cup for alle lag etter sesongslutt! 

 

 

 

 

 

http://www.mnbr.no/
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Litt om sesongen 2021/22 

Vi deler inn lagene i divisjoner gjennom hele sesongen. Dette for å gi flest mulig jevne kamper for alle lag. 

Etter en halv sesong deler vi inn i nye divisjoner med opprykk/nedrykk mellom divisjonene. Dette tror vi blir 

best for alle! Lagene skriver i sin påmelding hvilken divisjon de ønsker å spille.  

 

Her er en pekepinn: 
1. div Løkkebandy 

- Passer godt for lagene som spilte i de øverste Løkkebandyseriene sist spilte sesong. 

- For lag med spillere som har forholdsvis god kjennskap til innebandy. 

 

2. div Løkkebandy 

- For de mer rutinerte lagene i Løkkebandysammenheng og/eller lag som har kjennskap til innebandy fra før. 

 

3. div Løkkebandy 

- For lagene med en viss kjennskap til innebandy fra før. 

- For lag som tidligere har tilhørt midtsjiktet/litt under midtsjiktet i tidligere Løkkebandysesonger. 

 

4. og evt. 5. div Løkkebandy 

- Nye lag med spillere med liten/ingen erfaring fra innebandy fra før. 

- Lag som i tidligere Løkkebandysesonger som kanskje har hatt flere tap enn seire i de lavere Løkkebandydivisjonene. 

http://www.mnbr.no/
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Klasser 

I utgangspunktet 5 ulike divisjoner (kan bli flere/færre divisjoner alt etter 

påmelding). Herrer, mix-lag kan fint stille. Laveste alder: 16 år. 

 

Kamplengde 

3x15 min. 

 

Antall spillere og banestørrelse 

5 spillere og 1 målvakt på banen for hvert lag samtidig. Et lag kan maks 

benytte 20 spillere i løpet av en kamp. Banen er 40m x 20m. 

 

Påmeldingsinformasjon 

Påmelding skjer til Midt-Norge Bandyregion innen 1. september 2021. Navn på lag, hvilken divisjon dere 

vil spille, kontaktperson og draktfarge sendes til; jim@mnbr.no. Nevn også evt. ønske om treningstid. 

 

Spilleregler 

Vi følger Norges Bandyforbund sine spilleregler i kampene: https://bandyforbundet.no/?p=1613&mAct=3222&mID=70. 

Det fylles ut et enkelt kampskjema for hver kamp. Mer info på våre egne Løkkebandysider. 

 

http://www.mnbr.no/
mailto:jim@mnbr.no
https://bandyforbundet.no/?p=1613&mAct=3222&mID=70
http://www.mnbr.no/regelverk/lokkebandy.asp
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Litt om sesongene 

7 lag deltok i 2011/12, 13 lag i 2012/13, 13 lag i 2013/14, 18 lag i 2014/15, 31 lag i 2015/16, 33 lag i 16/17, 

33 lag i 17/18, 26 lag i 18/19 og 31 lag i 19/20. Sist sesong utgikk på grunn av 

COVID19.   

Lagene har i etterkant av sesongene kommet med svært positive 

tilbakemeldinger, og vi håper at de gode innebandyopplevelsene fortsetter å være 

et kjennemerke Løkkebandyserien. 
 

 

Sagt om Løkkebandyserien av tidligere deltakere: 

- Et alle tiders innebandytilbud for oss som ønsker å spille innebandy mot lag på vårt 

eget nivå 

- Gode og engasjerte dommere gjør det alene verdt å være med i Løkkebandyserien 

- Mulighet for fast og gratis treningstid var viktig for oss når vi ble med – ikke angret et 

sekund 

- Å gå fra bedriftsserien til Løkkebandyserien reddet laget vårt – nå er innebandy artig 

igjen 

- Utrolig mye innebandymoro til lav pris og lite administrasjon 

 

 

 

http://www.mnbr.no/
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En organisatorisk oversikt over hvor Løkkebandyen er i Norges Bandyforbund rent nivåmessig: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tildeles treningstid 
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