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Narvik Malmers inviterer til 

”Narvik Innebandy Cup” 

SØNDAG 27 DESEMBER 
 

� Kampene spilles i Idrettens Hus i Narvik. 
 

� Påmeldingen skjer på e-post til: rajakobs@online.no     

 

� Påmeldingsfrist: TIRSDAG 22 DESEMBER 

 

� Påmeldingen er bindende! 
 

� Deltakeravgiften betales i hovedsekretariatet FØR kampstart. 
 

� Turneringens tidsrom er søndag 27/12 kl. 09.00-18.00.  
(med forbehold om endringer) 

 
Spillerne er delt inn i:  
 
KLASSE: PRIS PR. LAG 

Elite 18+ Kr.1200,- (Maks 6 spillere på hvert lag.) 

Miks / Åpen klasse 18+  Kr.1200,- (Maks 6 spillere på hvert lag.) 

Ungdom 14-17 år Kr.900,- (Maks 6 spillere på hvert lag.) 

Ungdom 10-13 år Kr.900,- (Maks 6 spillere på hvert lag.) 

Barn             5-9 år Kr.500,- (Maks 7 spillere på hvert lag.) 
 

Arrangøren forbeholder seg retten til å slå sammen klasser om det skulle bli for få påmeldte lag i en klasse. 

VIKTIG! Spillere er selv ansvarlig for forsikring ved eventuelle skader! 



 

Nytt i år er at arrangøren ønsker å bidra til barnekreftforeningen og ønsker med dette å gi av 

overskuddet fra NIC 2015 til Team Rynkeby

TEAM RYNKEBY er et nordisk veldedighetssykkellag som hver sommer sykler til 

samle inn penger til barn med kreft. Det er for første med gang et eget lag fra Nord

Team Rynkebys viktigste formål er å skaffe penger til kampen mot barnekreft. I Norge samler 

deltakerne inn til Barnekreftforeningen, som bruker størsted

fra Team Rynkeby til å finansiere forskning på barnekreft. 

Alle donasjoner til Team Rynkeby går uavkortet til Barnekreftforeningen. 

BARNEKREFTFORENINGEN - gir håp, mot, styrke og glede til kreftsyke barn og deres familier. 

I Norge får ca.235 barn kreft hvert år. Ett av fem barn overlever ikke sin kreftsykdom og det 

gjør barnekreft til den vanligste dødsårsaken blant barn i Norge. Samtidig må en del av barna 

som overlever sin kreftsykdom leve resten av livet med alvorlige kompl

behandlingen. Noen mister muligheten til selv å kunne få barn når de blir voksne, andre må 

amputere kroppsdeler. Noen får så alvorlige hjerneskader at de 

leve et normalt liv 
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INFORMASJON NARVIK INNEBANDY CUP 2015 
 

� Noen lag må påregne og stille med dommer.  

 

� Vester kan brukes som drakter. Laget må stille likt antrukket. 

Vester og lignende får man eventuelt låne under arrangementet. 

Innebandykøller kan også lånes ut ved behov.  

 

� Antall lag som melder seg på påvirker kampvarigheten og antall 

kamper. 

 

� Etter scoring må det scorende lag trekke tilbake til egen 

banehalvdel. Laget som har sluppet inn mål, må spille minimum 1 

pass før de kan score. 

 

� Ingen keeper. Småmål benyttes.  

 

� 3 spillere inne på banen fra hvert lag. Hvert lag må bestå av 3 til 6 

(7) spillere. Hvis det eventuelt oppstår situasjoner underveis som 

tilsier at man må spille med bare 2 spillere, er det tillatt.  

 

� Det er ikke lov at spillere bytter lag underveis 

 

� Det er lov til å bytte så ofte man vil i løpet av kampen, men den 

spilleren du bytter med må være av banen før du kan gå på banen.   

 

� Om nødvendig kan kamp uret stoppes av dommeren.  

 

� Premiering vil skje fortløpende for barn og ved turneringens slutt. 

 

� Rusmidler forbudt! 

 

�  FAIR PLAY!  
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REGLER & PRAKTISK INFO 
 

Følgende gir frislag til motstander: 

� Høy kølle. 

� Føre innebandykølle mellom bena på motstander 

� Slag på motstanders innebandykølle. 

� Berøre ballen med hodet eller hender. 

� Løfting og låsing av motstanderens innebandykølle. 

 

Følgende kan føre til 2 min utvisning: 

� Farlig spill (f. eks dytt i rygg, bruk av albuer og snubling.) 

� Usportslig opptreden (f. eks utskjelling av dommer) 

� Liggende spill 

 
NOEN PRAKTISKE OPPLYSNINGER 
 

� Kampoppsett vil bli sendt ut ca. 23 desember 

 

� Det er svært viktig ved påmelding at følgende informasjon legges ved: 

1. Lagets navn. 

2. Hvilken klasse det skal spilles i. 

3. Hvem som (om nødvendig) kan dømme. 

4. Kontaktperson for laget. 

5. E-postadresse til laget. 

6. Telefonnummer. 

7. Antall spillere. 

 

� Det vil være enkel servering i hallens kafeteria. 

 

� Det vil være salg av rimelige IFF godkjente barnekøller under arrangementet. 

 

 

Det vil bli tatt bilder og video under turneringen. 
De beste bildene vil bli lagt ut på klubbens hjemmeside og turneringens facebookside. 

 
 


