
 

 
 
 
 
 

Lørdag 29. og søndag 30. mars 2014 
 

Bækkelagets SK har den glede å kunne invitere til 
NM-sluttspill for G17 i Bækkelagshallen  

 
 
Bækkelagshallen 
Adresse: Ekebergveien 126, 1178 OSLO 
Ankomst: Ring 3 fra Ryen første avkjøring til høyre, Sandstuvn. Følg veien mot Ekebergfeltet. Ta til 
venstre i lyskrysset Ekebergvn. Følg Ekebergvn til neste lyskryss og ta inn til venstre på Holtvet vgs. 
Hallen ligger ved skolen. 
Døren til hallen åpner lørdag kl 7.30. Kiosken vil være åpen fra ca kl 8.15. Tilsvarende for søndag er 
hhv. kl. 9.30 og 10.00  
 
Parkering: 
GRATIS parkering ved Bækkelagshallen. Hvis det er lag som ankommer med egen buss, så bes de gi 
beskjed slik at det blir reservert plass. 
 
Inngangspenger  
Lørdag: 100 NOK Søndag: 50 NOK (begge gjelder hele dagen) 
 
Kampskjema fås ved ankomst 
For å spare tid, kan dere fylle ut på forhånd for flere kamper. Det vil bli mulighet til å foreta korreksjoner 
frem til kampstart. 
 
Garderober 
Vi har kun 4 garderober slik at det blir satt opp en plan for rullering i hht. til kampprogrammet. 
Garderobene er ikke låsbare. Verdisaker må derfor ikke legges igjen i garderobene. 
 
Oppvarming 
Oppvarming må fortrinnsvis gjøres utendørs. Dere må 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. 
 
Hjemmelaget i henhold til kampprogrammet har banehalvdelen innerst i hallen (mot sør). 
 
Stram tidsplan krever effektiv avvikling 
Vi henstiller derfor til lagene om: 

 Oppmøte i god tid 

 Kampskjema klargjøres i god tid (se ovenfor) 
 

  



 

Liste med spillere og trener/lagleder  
Til bruk i speakertjenesten ber vi om at spillerliste med nummer og navn på spillere som sannsynligvis 
vil delta, sendes til tom.vestby@gmail.com. 
Vi ber samtidig om liste med lagleder/trener med mobilnummer slik at vi kan nå dere ved behov. 
 
Da gjenstår dere bare å ønske dere hjertelig velkommen i Bækkelagshallen og lykke til i kampene! 
 
Sportslig hilsen 
Bækkelagets SK Innebandy 
Tom A. Vestby 
Tlf 48084992, tom.vestby@gmail.com 
 
-------- 
Turneringsreglement for NM-puljespill G17. 
Turneringen spilles etter NBFs regler og lover. 
Hvis to lag har samme hovedfarge på draktene, skal bortelaget skifte drakter. 
Se oversikt over klubbenes approberte draktfarger. 
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. 
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. 
 
Kampoppsett. 
Kampoppsettet finner dere her http://www.innebandy.no/nm-g17.asp 
 
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. 
 

http://www.innebandy.no/nm-g17.asp

