
Påmeldingsskjema 
Ungdomsskolemesterskap i innebandy 
Påmeldingsfrist: 23.januar 
 
(bruk blokkbokstaver) 
Skole:         

Kontaktperson:       

Telefon til kontaktperson:      

 E-post til kontaktperson:      
 Adresse hvor informasjon skal sendes: 

        
Midtnorsk 

ungdomsskolemesterskap  
i innebandy 2007 

        

        

Ønsker informasjon per:     e-post         brev (sett kryss) 

Skolen stiller med følgende lag (angi trinn): 
 Jente:        
 Gutt:        

 
Vi har i dag betalt inn kr. 350,- per lag på konto 4200.09.45476 
til Sør-Trøndelag Bandykrets, Idrettens Hus, 7495 Trondheim. 
 
 
Sted, dato:        
 
Underskrift:     

  



Instruksjon Norges Bandyforbund og Sør-Trøndelag Bandykrets inviterer til 
turnering for ungdomsskoler i innebandy. 8. og 9.trinn spiller tirsdag 
6.februar og 10.trinn spiller torsdag 8.februar.  

Påmeldte lag kan ta kontakt med utviklingskonsulent Marius R. 
Aurstad for å få en gratis time med innebandyundervisning før 
turneringen. (mra@nif.idrett.no, 72 47 20 68 / 481 57 671)  

Program/spilletid  
Påmelding Alle kamper vil gå i Trondheim Spektrum mellom 09.00 og 15.00. 

Kampene spilles over minimum 1x15 minutter med løpende tid. Alle 
lag er garantert minimum tre kamper. 

Det vil bli en klasse for gutter og en for jenter for hvert trinn. Hver 
skole kan stille med ett lag i hver klasse. 

   
Regelverk Påmelding skjer til: Norges Bandyforbund, Idrettens Hus, 7495 

Trondheim (Fax: 72 47 20 41) eller 
mra@nif.idrett.no senest tirsdag 23.januar.  

Påmeldingsavgift: Kr. 350,-. Til konto: 4200.09.45476 
Påmeldingen er bindene. 

Det spilles med 1 målvakt (må bruke maske) og 5 utespillere som 
kan byttes fortløpende. Maksimalt kan det benyttes 20 spillere i en 
kamp.  
 
Det må brukes godkjent utstyr under arrangementet. Arrangøren har 
utstyr til utlån. 

 
Informasjon 

 Alle påmeldte lag vil få tilsendt bekreftelse, informasjon og 
kampoppsett i slutten av uke 4. Nærmere informasjon fås ved 
henvendelse til Norges Bandyforbund ved Marius Rønneberg 
Aurstad, tlf.: 72 47 20 68, mra@nif.idrett.no

Regelverk for innbandy og turneringen vil bli sendt alle påmeldte lag.  
 
Banen 

 Kampene spilles på banestørrelse 20x40meter (håndballbane) med 
innebandyvant og  målene er 1.15m høye og 1.60m brede.   
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