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Til Alle innebandyklubber og kretser/regioner 
 

Oslo, 15.08.07 
 
UTLYSNING AV NM-FINALEARRANGEMENTENE 2008 OG 2009 
 
Fjorårets NM-arrangør var eneste klubb som sendte inn søknad om å påta seg neste års arrangement. 
Dessverre så har det vist seg at deres hallalternativer er opptatt i NM-helgen, og av den grunn kan de 
ikke påta seg arrangementet. 
 
Norges Bandyforbund v/Innebandyseksjonen søker derfor igjen etter teknisk(e) arrangør(er) for NM-
finalearrangementet 2008, med opsjon også for 2009.  
 
Arrangementet i 2008 skal avvikles i perioden lørdag 19. – søndag 20. april 2008. 
 
Arrangementet inneholder følgende seks finalekamper: 
Aldersbestemte klasser (4 finaler à 3x20 min + evt forlenget spilletid) 
Senior menn og kvinner (2 finaler à 3x20 min + evt forlenget spilletid) 
 
Kampoppsettet vil bli satt opp i samarbeid mellom NBF og teknisk arrangør. 
 
Interesserte klubber/kretser sender søknad til Norges Bandyforbund v/Terje Larsen. 
Søknad skal være oss i hende senest 15. september 2007. 
 
Kortfattet om hva arrangementet innebærer 
 
Losji 
Arrangøren skal kunne tilby overnatting til en rimelig pris på skole, vandrerhjem eller hotell i 
nærheten av spillearenaen. Det skal tilbys frokost ved eventuell skoleovernatting.  
 
Mat 
Lunsj og middag skal kunne ordnes til en rimelig pris i nærheten av spillearenaen. 
 
Spillearenaen 
Det skal benyttes èn hall og spillebanen skal være 40x20 meter med god plass til reklame rundt 
banen. Det skal være kafeteria lett tilgjengelig for publikum, og i tillegg skal det være arealer til 
ulike sponsorstands osv. Det skal være plass til minimum 2500 personer i arenaen. Foruten dette er 
det bra om det også er oppvarmingsmuligheter innendørs, men dette er ikke et krav. 
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Garderober 
Det må være god kapasitet på garderober til lagene og dommerne. 

 Inntekter/Utgifter 
 

Det vil bli utarbeidet en avtale mellom teknisk arrangør og NBF når arrangementet er blitt tildelt.  
Ved eventuell TV-sending eier NBF rettighetene til reklame på både spilleflate, vant og det såkalte 
andrebåndet. 
 
Programblad 
Skal minimum inneholde lagoppstillinger, dommere og kampprogram. I programbladet eier NBF 
retten til 3 helsider. 
 
Deres søknad 
Skal være NBF i hende senest 15. september 2007 v/Terje Larsen og skal inneholde: 
 

- Arenaens navn og opplysninger om denne. 
- Tenkt opplegg for kampene. 
- Organisasjonskart med ansvarspersoner. 
- Informasjon om muligheter for trådløst nettverk i arenaen. 
- Mat- og overnattingsmuligheter, samt prisnivå. 
- I tillegg: pauseaktiviteter, kopi av foreløpig hallbestilling og leiepris m.m. 

 
Beskriv deres tenkte opplegg så detaljert som mulig pr i dag. Om ikke alle detaljer er klare så går det 
fint å komplettere med disse i etterkant. 
 
Undertegnede besvarer gjerne eventuelle spørsmål. 
 
 
Med vennlig hilsen 
Norges Bandyforbund 
 
 
Terje Larsen 
Idrettskonsulent 
 
 


