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Vi fortsetter suksessen fra tidligere sesonger: 

Midt-Norge Bandyregion inviterer med dette til en ny sesong med 

 
Hva er dette? 

Det er en innebandyserie for lag og kameratgjenger som ønsker å ha det morsomt med å spille innebandy til 

et fast tidspunkt på kveldstid. Vi spiller dobbelt serie, og det gir minst 14 kamper pr. lag pr. sesong. 

 

Når er dette? 

Spilles på faste ukedager i Trondheim Spektrum på kveldstid (i perioden september – april) 

 

For hvem er dette? 

Synes du innebandy er morsomt – uten at du nødvendigvis ønsker å komme på landslaget? Da er 

Løkkeinnebandyen stedet. Dette er innebandy på et nivå under den aktive serien, men som likevel 

administreres av de som kan innebandy best: Norges Bandyforbund. Tilbudet er ment for voksne spillere 

over 16 år. 
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Hva koster dette? 

En sesong (minst 14 kamper) koster totalt 6250,- pr. lag. Da er 11 spillerlisenser og dommerutgifter inkludert 

i prisen. Det eneste dere trenger å gjøre er å møte opp til kamp med innebandykølle og lik farge på 

spillertrøyene. Dersom et lag er flere enn 11 spillere må laget selv dekke en lisens på 250,- pr spiller. Dette 

gjør MNBR for laget administrativt, og man blir fakturert for dette i etterkant. Man kan melde på så mange 

spillere man ønsker – når man vil i sesongen. 

 

10 gode grunner til å delta! 

1. Organisasjonen bak er Norges Bandyforbund – en garantist for at gjennomføringen følger innebandyens formål og regler. 

2. Kamper på faste dager på et fast sted på kveldstid. 

3. Prisen – alt er inkludert. 

4. Dommerne er utdannede dommere gjennom Norges Bandyforbund 

5. Man blir medlem av Norges Bandyforbund gjennom å delta.  

6. Lisens og dommerutgifter er inkludert i påmeldingsavgiften. Alt man trenger å gjøre er å møte opp. 

7. En inngangsport til den aktive serien og divisjonsspill, som genererer fast og gratis treningstid. 

8. Tilbud om kurs og opplæring gjennom Norges Bandyforbund. 

9. Man spiller mot spillere på sitt eget nivå, da spillere som spiller i det ordinære seriespillet ikke får være med i 

Løkkebandyserien. 

10. Kampoppsett, resultater og tabeller legges jevnlig ut på Midt-Norge Bandyregion sin nettside; www.mnbr.no 

11. Det er sluttspill i siste del av sesongen. A-sluttspill og B-sluttspill. 

http://www.mnbr.no/
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Klasser 

Damer senior, Herrer senior (mix-lag kan fint stille) 

 

Kamplengde 

3x15 min 

 

Antall spillere og banestørrelse 

5 spillere og 1 målvakt på banen for hvert lag samtidig. Et lag kan maks benytte 20 spillere i løpet av en 

kamp. Banen er 40m x 20m. 

 

Påmeldingsinformasjon 

Påmelding skjer til Midt-Norge Bandyregion innen 2. september 2013. Navn på lag, kontaktperson og 

draktfarge sendes til; dagligleder@mnbr.no. Nevn også et evt. ønske om treningstid. 

 

Spilleregler 

Vi følger Norges Bandyforbund sine spilleregler i kampene: http://www.innebandy.no/spilleregler1.asp. Det 

fylles ut et enkelt kampskjema for hver kamp. Mer info på våre egne Løkkebandysider. 

 

 

mailto:dagligleder@mnbr.no
http://www.innebandy.no/spilleregler1.asp
http://www.mnbr.no/regelverk/lokkebandy.asp
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Litt om sesongene 

7 lag deltok i 2011/12, 13 lag 2012/13. Lagene har i etterkant av sesongene alle kommet med svært positive 

tilbakemeldinger, og vi håper at de gode innebandyopplevelsene fortsetter å være et kjennemerke 

Løkkebandyserien. Tabellen for sesong 2013/14: 

 
 

Sagt om Løkkebandyserien av fjorårets deltakere: 

- Et alle tiders innebandytilbud for oss som ikke ønsker å spille mot 1. divisjonsspillere 

- Gode og engasjerte dommere gjør det alene verdt å være med i Løkkebandyserien 

- Mulighet for fast og gratis treningstid var viktig for oss når vi ble med – ikke angret et sekund 

- Å gå fra bedriftsserien til Løkkebandyserien reddet laget vårt – nå er innebandy artig igjen 

- Utrolig mye innebandymoro til lav pris og lite administrasjon 
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En organisatorisk oversikt over hvor Løkkebandyen er i Norges Bandyforbund rent nivåmessig: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tildeles treningstid 
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