
 

 

 

 

 

 

Lørdag 5. og søndag 6. april 2014 

 
Tunet innebandyklubb har den glede å kunne invitere til  

NM-puljespill for J17/19 i Høyenhallen 
 

Høyenhallen har adresse Traktorveien 15, 0678 Oslo og ligger på nedsiden av Høyenhall skole. 

Kommer du fra nord så kjør ring 3 og ta av til Manglerud, Høyenhall skole og hall ser du da på venstre side. 

Kommer du sydfra kjør under rundkjøringen på Ryen og sving av ved Shell stasjonen. Kjør til høyre (du skal over 

ring 3) og så til høyre igjen ned Traktorveien. Du får da skolen på høyre hånd. 

 

Det er parkering ved hovedinnkjøringen til skolen og i gaten. Ikke kjør gjennom bommene på skolen da bøter 

kommer fort på bilen. Har vi fått tillatelse til å kjøre inn vil det være informasjon om dette ved bommen. 

 

Kollektivtrafikk: Ta t-banelinje 4 mot Bergkrystallen til Manglerud stasjon. Hallen ligger rett til høyre. 

Buss: Ta nummer 23 på ring 3. Stopper ved Manglerud stasjon/Manglerud senter. 

 

 

 

Vi ønsker følgende klubber velkommen til NM-puljespill og semifinaler: 
 Bygdøy Monolitten approbert draktfarge: Blå/Rød 

 Gjelleråsen approbert draktfarge: Grønn 

 Grei approbert draktfarge: Blå 

 Slevik approbert draktfarge: Sort 

 Sveiva approbert draktfarge: Rød 

 Tunet approbert draktfarge: Lilla/Hvit 

 Sarpsborg approbert draktfarge: Blå 

 

Puljespillet er satt opp av Norges Bandyforbund og består av 2 puljer. 

 

Pulje A:  Pulje B: 
SF Grei  Sveiva innebandy 

Gjelleråsen IF  Tunet IBK 

Bygdø Monolitten IL Sarpsborg IBK 

Slevik IBK 

 

 

Teknisk ansvarlig: Tunet innebandyklubb 
Morten Amundsen, mobil: 922 67 688, e-post: moamunds@broadpark.no 

Morten Lindem, mobil 900 10 856, e-post: morten.ibk@getmail.no  

Tunet IBKs e-post: styret@tunetibk.no  
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Dommere: 
Dommere blir satt opp av dommerkomiteen i NBF-I. 

Dommerhonorar utbetales av teknisk arrangør. 

Dommeransvarlig: Morten Amundsen, mobil: 922 67 688, e-post: moamunds@broadpark.no 

 

 

 

 

 

Turneringsreglement: 
 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: 

 Puljespillet; 2 x 20 minutter, med 5 minutters periodepause og effektiv tid siste 3 minutter. 

 Semifinaler; 3 x 20 minutter, med 5 minutters periodepause og effektiv tid siste 3 minutter. 

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

lagene scorer mål i spillerforlengelsen avbrytes kampen, og laget som scoret vinner kampen med 

sluttresultatet pluss 1 mål. Dersom ingen av lagene scorer under spillerforlengelsen avgjøres kampen med 

straffeslag. Lagene skal utføre 5-fem straffeslag hver. Hvis resultatet fremdeles er uavgjort, skal de 

samme spillerne utføre et straffeslag hver inntil kampen avgjøres. 

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

 

 

 

Annen informasjon: 
Teknisk arrangør holder matchballer og baller til oppvarming. 

Ved lik draktfarge har teknisk arrangør vester til utlån. 

Garderobene vil bli merket for lagene. Garderobene låses under kamp, slik at tøy og utstyr kan bli værende i 

garderoben. 

Hallen åpnes 2 timer før første kamp 

 

 

Kiosk:  
Det er åpen kiosk i hallen under hele arrangementet.  

I tillegg er Manglerud senter rett i nærheten hvor det er kafè, bakeri og andre muligheter for handel. Pizzautsalg og 

Narvesen kiosk ved t-banestasjonen. 

 

Inngangspenger: 
Kr 50,- pr kamp eller Kr 100,- pr dag. Barn under 16 år gratis.  

 

 
Tunet IBK ønsker alle deltagere, støtteapparat og publikum velkommen  

til mye fin idrett i Høyenhallen 
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