
NTNUI Dragvoll Innebandy gjentar suksessen fra tidligere år,  

og inviterer dere herved til: 

 
 

 
 
 
 
Når: 21-23 april 2006 
Hvor: Dragvoll Idrettssenter 
 
Klasser: 

1. Herrer – senior 
2. Damer – senior  

 
Påmeldingsavgift: 
800 kroner pr.lag. (pengene går til å betale dommerne) 
 
Premiering: 

- Vinnerne av hver klasse vil motta en vandrepokal. Vinner man 3 år på rad 
får man pokalen til odel og eie. 

- Beste poengplukker vil også motta en utmerkelse 
 

Fjorårets vinnere: 
  Herrer: Corleone (vunnet to år på rad) 
  Damer: NTNUI Dragvoll (vunnet to år på rad) 
 
Turneringsavvikling: 
Innledende gruppespill vil foregå i puljer. Alle møter alle i pulja. Alle kampene 
frem til finalen spilles over 2x15 minutter. Finalene i begge klasser spilles over 
3x20 min. 
 
”Hjemmelaget i hver enkelt kamp stiller med sekreteriat. Det er mulighet å 
kjøpe seg fri fra dette. For kroner 300 stiller arrangøren som sekreteriat.” 
 
Spilleregler: 
Kampene spilles etter gjeldende regler fra Norges Bandyforbund. Spillerne 
trenger ikke å være lisensiert. Spiller man for et lag man ikke har løst lisens for, 
dekker lisensen skader for den enkelte spiller, En spiller kan bare spille for et lag 
i løpet av hele turneringen. Ulisensierte spillere deltar på eget ansvar.  
 



De siste tre minuttene i hver kamp spilles med effektiv spilletid. Semifinaler og 
finaler som ender uavgjort avgjøres med ”sudden death” på inntil 5 minutter. 
Ved fortsatt uavgjort avgjøres kampene med straffekonkurranse.  
 
Bankett: 
Det vil i tradisjons tro bli arrangert turneringsbankett lørdag kveld. Mer info om 
denne samt påmeldingsprosedyre til denne vil komme senere. 
 
På turneringsstedet: 
Det vil bli solgt forfriskninger under hele arrangementet. I tillegg vil det bli 
avholdt loddsalg med flotte premier.  
Førstehjelpsutstyr vil finnes på turneringsstedet. 
 
Påmelding: 
Bindende påmelding sendes pr. e-post til: martinga@stud.ntnu.no  
Skriv navn på lag. Før også på en kontaktperson med e-post og mobilnr for 
laget. 
 
 Antall lag: Max 18 kan delta. Her gjelder først til mølla prinsippet! 
 
Betaling: 
NTNUI Dragvoll Innebandy 
Stud.post 222 v\Kjersti Bysting 
7491 Trondheim 
 
Kontonummer:  5361 06 92318 
 
Merk giroen tydelig med hvilket lag som betaler.  
 
Påmeldings –og betalingsfrist: 
Mandag 27 mars. 
 
 
 
mvh 
NTNUI Dragvoll Innebandy 
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