G15-NM i Bodø 3.-5. april
3.-5.april skal det avholdes NM Puljespill i innebandy for gutter 15 i Bodø. Bodø Innebandy er
arrangør og tar i mot guttelag fra hele landet til en spennende NM runde.

Spillested

Hele puljespillet spilles i Bodøhallen i Bodø Spektrum som ligger like utenfor sentrum av Bodø.
Bodøhallen har 2 spilleflater hvor gruppespillkampene kommer til å spilles parallelt. Begge
spilleflatene er i samme hall på et parkettdekke og er skilt fra hverandre med en skillevegg.
Bodø Spektrum ligger sentralt til med kort avstand til butikker og to større kjøpesentre (City Nord og
Trekanten). I Bodø Spektrum finner dere også Nordlandsbadet hvor det er mulig å bade når dere ikke
spiller kamper. Det vil være kafeteria/kiosk i hallen under arrangementet.

Fordeling av NM-plasser i klassen G15 (10 lag)
Oslo & Akershus Bandyregion får tildelt 3 plasser, Østfold Bandykrets, Sør-Trøndelag Bandykrets og
Rogaland Bandykrets får tildelt 2 plasser og Innlandet Bandyregion får 1 plass (totalt 10 plasser).

Kampoppsett
Kampoppsett settes opp av forbundet når lagene begynner å nærme seg klare, og disse er basert på
8 eller 10 lag og at alle puljekampene spilles på lørdag på to spilleflater. Puljekamper 2x20 min. med
effektiv tid de siste 3 minuttene. Semifinalene spilles søndag på den spilleflaten med størst
tilskuerkapasitet og spilles med 3x20 min. med effektiv tid de siste 3 minuttene.
Alle kampene starter hver hele time og det er ikke satt av tid til oppvarming på banene. Dommerne i
samarbeid med arrangør avgjør til enhver tid hvor mye tid som avgis til oppvarming.
Kampskjemaer skal fylles ut på samme måte som under seriekamper.
Resultattavle i hallen vil bli oppdatert jevnlig med resultater.

Dommere
Dommerkomiteen i Norges Bandyforbund vil ta ut dommere til å dømme kampene.

Transport fra Flyplassen, togstasjon eller havn:
Bodø Innebandy vil være behjelpelig å frakte spillerne mellom flyplass/togstasjon og skolen på
ankomst og reisedagen. Ta kontakt og gi oss beskjed når dere kommer og drar.
Det går i tillegg rutebuss fra både flyplassen, togstasjonen og havnen til Spektrum.
Telefonnummer til Bodø Taxi: 07550

Overnatting
Bodø Innebandy har reservert skoleovernatting på Østbyen skole som ligger ca. 300 meter unna
hallen. Dersom lag ønsker å overnatte på skole kan de kontakte oss for å bestille overnatting.
Inkludert i overnattingen på skolen vil det være frokost på skolen lørdag og søndag.
Pris kr 100,- per deltaker per natt, inkluderer frokost
Annen overnatting
Bodøsjøen Camping
Stor hytte m/2 soverom med totalt 4 soveplasser, 650 kroner per natt
Liten hytte m/1 soverom med totalt 4 soveplasser, 550 kroner per natt
Ring 75 56 36 80 for å bestille. (Begrenset antall hytter til utleie)
Hoteller: (Ligger i sentrum)
Thon Hotel Nordlys, Moloveien 14, Bodø, Tlf: 75 53 19 00
http://www.gulesider.no/tolink.c?itemId=KART&custId=241216&lineId=Z0HE8FOC&listingId=1005
596800&bcId=782&url=%2Fkart%2Fmap.c%3Fid%3Dc_Z0HE8FOC
Rica Hotel Bodø, Sjøgata 23, Bodø, Tlf: 75 54 70 00
http://www.gulesider.no/tolink.c?itemId=KART&custId=249422&lineId=Z000IPH4&listingId=00008
11464&bcId=782&url=%2Fkart%2Fmap.c%3Fid%3Dc_Z000IPH4
Radisson SAS Hotel Bodø, Storgata 2, Bodø, Tlf: 75 51 90 00
http://www.gulesider.no/tolink.c?itemId=KART&custId=&lineId=Z0HLIY8C&listingId=1001529412
&bcId=782&url=%2Fkart%2Fmap.c%3Fid%3Dc_Z0HLIY8C

Kart over området

Se også nettsiden http://nm2009.bibk.no

Kontaktperson for arrangementet:
Tommy Nilsen
tommy@bibk.no
Mobil: 90 56 28 45

