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Bærums Verk Hauger el-innebandy inviterer igjen til Lions cup turnering i el-innebandy   

 

 Rykkinnhallen lørdag 14. og søndag 15. mai 2016 
 

Vi ønsker å skape en motiverende turnering for alle el-innebandy utøvere både når de er på og utenfor banen 

basert på våre verdier – Lek – Respekt – Fokus – Fremgang.  

 

Vi ønsker å få matchet like nivåer innen el-innebandy lagene, derfor vil vi i denne turneringen legge opp til 

kategorier for klassene A-lag, B-lag og eventuelt en klasse C. Formålet er å få med flest mulig spillere og nye 

klubber, uavhengig av erfaringsnivå, slik at disse oppnår mestring på sitt nivå. Meld ifra ønsket klasse ved 

påmelding. Vi kommer tilbake til avvikling av kampene avhengig av hvor mange lag som melder seg på i 

alle klassene. Påmeldingsfrist 1. mai 2016. Kamp programmet sendes ut uke 19. 

 

Det er ønskelig at hvert lag stiller med minimum 1, fortrinnsvis 2 dommere.  

Dette meldes ifra ved påmelding! 

 

Gjennomføring 

Det spilles etter NBFs reglement for el-innebandy. Reglementet er likt med gjeldende regelverk i både Danmark 

og Sverige. Start lørdag kl 10.00 og kampene spilles lørdag og søndag. 

 

Dersom en klubb har behov for å benytte en spiller på flere lag f.eks. ved sykdom avklares dette med 

sekretariatet.  

 

Langveisfarende: Utlån av el-innebandy stoler kan ordnes, men det er begrensninger i antall stoler. Dette 

gjelder de som er avhengig av å benytte fly og som ikke behøver spesielt tilpassede stoler. 

  

Premiering 

Det gis premier til 1, 2 og 3 plass i alle puljene samt deltagermedaljer til alle.  
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Påmelding/betaling/informasjon 

Bindende påmelding sendes BVHIF v/Jim A. Nymoen på e-mail jim.nymoen@iss.no, Arne Semb 

arne.semb@gmail.com og Martin Gøranson isismagan@gmail.com så snart som mulig og senest 1. mai 2016. 

  

Angi klasse for det enkelte lag. Plassen er garantert ved påmelding   

Deltageravgift på kr 700 pr påmeldte lag. Adresse til Rykkinnhallen er: Leirdueveien 73, 1349 Rykkinn. 

 

Betaling foretas til:  

BVHIF innebandy v/Elisabeth Gøranson, Postboks 80, 1334 Rykkinn 

Konto 1627 15 74995. Betaling merkes ”Verket el-innebandy turnering + lagets navn” 

For utenlands betaling IBAN: NO84 1627 1574 995 – BIC Swift: DNBANOKKXXX 

 

Servering 

Det vil være servering i hallen i forbindelse med turneringen. Her vil man kunne kjøpe mat og drikke. 

 

Anbefalt hotell overnatting  

Det anbefalte hotellet som er nærme med gode HC rom er Quality Hotel Expo, Snarøyveien 20, 1360 Fornebu. 

Fremforhandlet pris på avtalen til Norges Idrettsforbund med Quality for HC rom er pris per døgn i dobbeltrom 

kr 896,- og enkelt rom kr 796,-.  

- Hotellet har mer enn 25 HC rom, og det er reservert 20 rom for oss, noe som kan økes ved behov. 

- Booking referanse GR000153, telefon 67117070, mail ragnhild.collett.prytz@choice.no  

 

Alternativene er Thon hotell Oslofjord (Sandvika) eller Thon hotell Vettre (Asker), men her er det ikke 

fremforhandlet priser og disse må avtales av den enkelte.  
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