NORGES BANDYFORBUND
BANDY • INNEBANDY • HOCKEY

Norges Bandyforbund/MNBR inviterer med dette til

En innebandyserie for venninnelag
Hva er dette?
En innebandyserie for vennelag
Kampene spilles på kveldstid i Trondheim Spektrum (primært søndager)
Hvem kan delta?
I utgangspunktet kan alle delta, men man må være fylt 16 år.
Det er en begrensning på hvor mange spillere hvert enkelt lag kan ha med som også har løst
lisens for spill i ordinært seriespill (1. div damer og 2. div damer).
Begrensinger:
Et lag kan maksimalt benytte 3 utespillere og en målvakt pr. kamp som også deltar i
ordinært seriespill
Spillere født i 1977 eller tidligere telles ikke på denne kvoten (de kan fritt spille i
Trønderserien og ordinært seriespill)
Man kan kun spille for ett (1) lag i Trønderserien samme sesong.
Hvor er dette?
Kampene arrangeres i Trondheim Spektrum
Hva koster dette?
Påmeldingsavgift pr. lag er 8000,- for en hel sesong.
Da er dommerutgifter og alle utgifter for hall-leie inkludert. I tillegg dekker vi lisens for inntil
8 spillere som ikke deltar i ordinært seriespill. For spillere utover dette kommer en ekstra
kostand på 300,- pr. spiller (spillere som også deltar i ordinært seriespill trenger ikke egen
lisens for å delta i Trønderserien). I alle lisenser er det innbakt en egen personlig
skadeforsikring.
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Om kampene
Kampene vil bli spilt i Trondheim Spektrum.
Kampene dømmes av 2 utdannede dommere og spilles over 3x15 minutter på ordinær bane.
Resultater, tabeller etc. vil bli fortløpende ajourført på Midt-Norge Bandyregion sine nettsider
Informasjon og påmelding
Påmelding skjer til; jim@mnbr.no, og påmeldingsfristen er 22. august 2017.
Sist sesong deltok 8 lag, og vi håper på enda flere kommende sesong.
Etter påmeldingsfristens utløp vil vi invitere alle deltakende lag til et møte før sesongen.
For ytterligere spørsmål og henvendelser kan undertegnede kontaktes; dagligleder@mnbr.no.
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