
 

NM-puljespill for J15-lag 29.-30. mars 2014 

i Bøler flerbrukshall. 
 

Vi ønsker velkommen til NM-puljespill for J15-lag. 
 

Litt generell informasjon: 

Lørdag og søndag åpner hallen kl. 08.00. Det er totalt 6 garderober i hallen, og garderobene (som lagene beholder under 

hele NM) er merket. Informasjon om dette finnes ved inngangen til hallen. 

Dommerne benytter egne garderober. 
 

Tidsskjema til kampstart:  

Lagene vil få oppvarmingstid på bane i minimum 10 minutter før kampstart, eller når foregående kamp er avsluttet.  

Kampskjema leveres sekretariatet senest 10 minutter før kampstart. All informasjon underveis mot kampstart styres via 

speaker.  
 

Vi ønsker følgende klubber velkommen til NM-puljespill og semifinaler:  

Bygdøy Monolitten IL approbert draktfarge: Blå/Rød  

Bærums Verk IF approbert draktfarge: Grønn  

Holmlia SK approbert draktfarge: Rød  

Sarpsborg IBK approbert draktfarge: Blå  

Tunet IBK approbert draktfarge: Lilla  

 

Veibeskrivelse til Bøler flerbrukshall: 

Adresse: Utmarksveien 4, 0689 Oslo 

Ankomst: T-bane nr. 3 retnings Mortensrud og gå av på Bøler holdeplass. Hallen ligger ved Bøler skole og Bøler Senter.  

Parkering: Det er gratis parkering i skolegården til Bøler skole 

 

Teknisk ansvarlig: 

Carl-Otto Evensen, mobiltlf. 94866021, mailadresse: carevens@online.no. 
 

Kampoppsett blir satt opp av Norges Bandyforbund.  
Dommere blir satt opp av dommerkomiteen i NBF-I. Dommerhonorar utbetales av teknisk arrangør. 
  

Turneringen spilles etter NBFs regler og lover.  

*Hvis 2 lag har samme hovedfarge på draktene, skal bortelaget skifter 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 av representant fra teknisk arrangør.  

*Kamptider er 2x20 minutter løpende spilletid med 5. min. periodepause. Enkelserie hvor alle lag spiller 2 kamper hver 

dag. 

*Det tillates time-out som i seriekamper (1 time-out pr lag pr kamp).  

 

Aldersbestemmelser:  

Her følges aldersbestemmelsene til NBF. Spillere som av Region/Krets er gitt dispensasjon for spill i denne klassen kan 

ikke delta i NM.  

 
Jury for behandling av protester evt kampstraff III er som følger:  

*Kim-Alexander Jørstad, juridisk rådgiver NBF mobil 41 79 11 37  

*Terje Larsen, idrettskonsulent NBF mobil 90 65 28 33  

Juryens avgjørelse er endelig og kan ikke ankes.  

mailto:carevens@online.no


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

arrangementsansvarlig (les sekretariatet) i hende innen 15 minutter etter den aktuelle kamps slutt. Protestgebyr på kr 600,- 

skal innbetales kontant ved levering av protest. Hvis ikke dette skjer avvises protesten på formelt grunnlag.  

 

Annen informasjon:  

Teknisk arrangør holder matchballer.  

Lagene må selv ha baller til oppvarming.  
 

Kiosk:  

Det er åpen kiosk i hallen under hele arrangementet.  

I tillegg er Bøler Senter rett i nærheten hvor det er kafè og andre muligheter for handel. Kiosk ved T-banestasjonen.  

 

Inngangspenger:  

Kr 50,- pr person pr dag. Barn under 16 år gratis.  
 

Vi ønsker samtlige lag og dommere velkomne og lykke til! 

 

 

 
 

 


