
  

NM SLUTTSPILL I INNEBANDY FOR G15 

5. – 6. april i Trondheim 
 

 

 

 

 

Freidig ønsker velkommen NM sluttspill i Stiftsstaden 
 

Haller  

Puljespill foregår i Munkvollhallen Kart Munkvollhallen og Rosenborghallen Kart 

Rosenborghallen. Begge semifinalene på søndag går i Rosenborghallen. 

 

Parkering 

Det er gratis parkering ved begge hallene. Parkeringsplassene er imidlertid av begrenset 

størrelse. Ta kontakt med hallansvarlig hvis dere sliter med å finne plass. Lag som ankommer 

med egen buss bes også kontakte hallansvarlig for henvisning av parkeringsplass.  

  

Inngangspenger  

Arrangementet er gratis begge dager 

  

Garderober  

Alle lag får egne garderober. Ta kontakt med hallansvarlig når dere ønsker å låse/få åpnet 

garderobene. La likevel ikke verdisaker ligge igjen. Merk at Freidig innebandyklubb ikke er 

juridisk ansvarlig for eiendeler som ligger igjen i garderobene. 

  

Oppvarming  

Oppvarming må fortrinnsvis gjøres utendørs. PÅ lørdag kan dere påregne maksimalt 5 minutter 

på banen før kampstart. Vi holder baller til oppvarmingen. Vi henstiller til at dere hjelper til 

bringe ballene over vantet bak mål før kampstart.  

  

Kampskjema  

Vi fyller ut kampskjemaene basert på lagslistene dere har sendt til Terje Larsen i 

Innebandyforbundet. Utfylte kampskjema vil utleveres av hallansvarlig når dere ankommer 

hallen. Merk at draktnummer vil ikke bli påført i kamper der dere må stille med reservedrakter, 

siden nummerne spillerne bruker kan variere fra draktsett til draktsett.  Husk å sjekke at 

kampskjemaet er korrekt utfylt og fyll ut evt. draktnummer. Det vil bli mulighet til å foreta 

korreksjoner frem til kampstart. Skjemaet må til slutt signers av ansvarlig lagleder.  

  

 

 

https://maps.google.no/maps?q=Munkvollhallen,+By%C3%A5sveien+195,+Trondheim&hl=no&ie=UTF8&sll=63.427992,10.375735&sspn=0.123321,0.44014&oq=munkvoll&hq=Munkvollhallen,&hnear=By%C3%A5sveien+195,+7022+Trondheim,+S%C3%B8r-Tr%C3%B8ndelag&t=m&z=16
https://maps.google.no/maps?q=rosenborg+skole&hl=no&sll=64.55875,17.70995&sspn=31.447772,112.675781&hq=rosenborg+skole&t=m&z=15&iwloc=A
https://maps.google.no/maps?q=rosenborg+skole&hl=no&sll=64.55875,17.70995&sspn=31.447772,112.675781&hq=rosenborg+skole&t=m&z=15&iwloc=A


 

 

Kampoppsett 

Kampoppsettet finnes på Innebandyforbundet og Freidig sine nettsider; henholdsvis 

http://www.innebandy.no/nm-g17.asp og http://freidig.idrett.no/ib_wordpress/?page_id=2196. 

 

Kampavvikling 

Hjemmelaget i henhold til kampprogrammet har banehalvdelen til venstre sett fra 

sekretariatet.  Stram tidsplan krever effektiv avvikling. Vi henstiller derfor til lagene om:  

 

 Oppmøte i god tid  

 Kampskjema klargjøres i god tid (se ovenfor) 

 

Resultatservice 

Kampene oppdateres fortløpende i hallene og på Freidig Innebandy sine nettsider: 

http://freidig.idrett.no/ib_wordpress/?page_id=2196. Resultatene rapporteres også på 

Innebandyforbundet sine nettsider: http://www.innebandy.no/nm-g15.asp. 

 

Ansvarlig trener/lagleder  

Vennligst send navn og mobilunummer på lagledere/trenere Cathrine Ringstad på 

cathrine@ringstadweb.no innen torsdag 3.april slik at vi kan nå dere ved behov til. Det er ikke 

nødvendig å  sende inn dette igjen for lagene som overnatter på Rosenborg skole. 

 

Matsalg 

I begge haller vil det være kiosk med varer som kaffe, kake, vafler og brus. I tillegg serverer vi 

GoMorgen yoghurt, frukt, grove baguetter og wraps. Vi serverer også varm mat. Maten betales 

i kiosken og serveres i kantina på hhv. Rosenborg skole og Byåsen skole som ligger vis-a-vis 

Munkvollhallen. Lag som har forhåndsbestilt mat avtaler tidspunkt for servering innen torsdag 

3. april med Cathrine Ringstad på cathrine@ringstadweb.no. 

 

 

Velkommen til Trondheim og lykke til i kampene!  

  

Sportslig hilsen  

Freidig Innebandy G15 

  

  

http://www.innebandy.no/nmg17.asp
http://freidig.idrett.no/ib_wordpress/?page_id=2196
http://freidig.idrett.no/ib_wordpress/?page_id=2196
http://www.innebandy.no/nm-g15.asp
mailto:cathrine@ringstadweb.no
mailto:cathrine@ringstadweb.no
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Turneringsreglement for NM sluttspill G15 
 

 

Regler og lover 

Turneringen spilles etter NBFs regler og lover.  

 

NIFs lover også gjelder for alle arrangement i regi av Innebandyforbundet. Merk spesielt 

følgende fra § 11-4. Straffebelagte handlinger/unnlatelser: 

  

(1)  Straff etter disse bestemmelser kan ilegges, dersom person eller organisasjonsledd: 

.... 

i) nyter alkohol/rusmidler på bane/anlegg eller garderobe for spillere, 

ledere eller lag, eller serverer alkohol ved arrangementer i regi av NIF eller 

underordnede ledd der personer under 18 år deltar eller, 

 j) på annen måte opptrer slik at det klart kan skade idrettsarbeidet eller 

idrettens anseelse. 

  

(2) Ved tribunevold og andre alvorlige tilfelle av bråk og uorden i tilknytning til et 

idrettsarrangement, kan idrettslag og andre organisasjonsledd som har ansvar for eller 

deltar i arrangementet, ilegges straff uavhengig av om forholdet rammes av reglene 

foran og uten at det kan påvises skyld. 

 

Draktfarge 

Hvis to lag har samme hovedfarge på draktene, skal bortelaget skifte drakter. Klubbenes 

draktfarger er: 

 

Pulje A 

SK Freidig Rød/gul 

SF Grei Blå 

Nor92 IBK Blå 

Sarpsborg IBK Blå 

Sola IBK Hvit 
 

 Pulje B 

Ajer IBK Svart 

Gjelleråsen IF Grønn 

Narvik Malmers Rød/hvit 

Slevik IBK Svart 

Tunet IBK Lilla 
 

 

 



 

 

Poenglikhet 

Regler for rangering ved poenglikhet:  

 Total målforskjell  

 Flest scorede mål  

 Flest poeng i innbyrdes oppgjør  

 Målforskjell i innbyrdes oppgjør  

 Loddtrekning foretatt av representant fra arrangør  

 

Kamptider  

Puljespillet: 2 x 20 min, 5 min periodepause. Effektiv tid siste 3 min. av siste periode.  

Semifinalene: 3 x 20 min, 5 min periodepause. Effektiv tid siste 3 min av siste periode.  

Ved uavgjort etter 3 x 20 min i en semifinale, forlenges kampen med 10 minutter. Dersom et av 

lagene scorer mål i spilleforlengelsen avbrytes kampen, og laget som scoret vinner med slutt-

resultatet pluss et mål. Dersom ingen av lagene scorer under spilleforlengelsen, avgjøres 

kampen på straffeslag. Lagene skal utføre fem straffeslag hver. Hvis resultatet fremdeles er 

uavgjort, skal de samme spillerne utføre et straffeslag hver inntil kampen er avgjort.  

 

Time-out 

Det tillates å ta time-out som i seriekamper (1 time-out per lag per kamp). 

  

Aldersbestemmelser 

Her følges aldersreglene fra NBF. Jenter kan delta på lag i denne klassen.  

  

Jury  

Jury for behandling av protester og kampstraff 3 består av:  

 

Kim-Alexander Jørstad, juridisk rådgiver NBF mobil 417 91 137  

Terje Larsen, idrettskonsulent NBF mobil 906 52 833  

  

Juryens avgjørelse er endelig, og kan ikke ankes.  

 

Ved protest skal dette påføres kampskjema øyeblikkelig etter kampslutt. En skriftlig og signert 

protest skal være arrangementsansvarlig i hende innen 15 minutter etter den aktuelle kamps 

slutt.  Protestgebyr på kr 600,- skal betales kontant ved avlevering av protest. Hvis ikke dette 

skjer, avvises protesten på formelt grunnlag.  

 

 


