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HARSTAD OPEN 2019
Harstad Innebandyklubb arrangerer Innebandyturnering lørdag 25. mai i 
Harstadhallen i Harstad. Turneringen er for alle; nybegynnere og 
lisensierte spillere, damer og herrer, jenter og gutter.

Meld på kompisgjengen, bedriftslaget eller et klasselag. 

Kampene spilles på liten bane med små mål. Hvert lag kan ha ubegrenset 
antall spillere, men kun 3 stk på banen samtidig uten keeper. Kampene er 
1x12 minutter. Junior U11 og U15 spiller 1x10 minutter.

KLASSEINNDELING
Følgende klasser kan det stilles lag i:

- Herre 15 + 
- Mix 15 +
- Dame 14 +
- Junior U15
- Junior U11

Tillates med lisensierte spillere. Det deles ut fine premier i alle klasser!

PÅMELDINGSFRIST 10. mai
Påmeldingsfrist 10. mai. Kampoppsettet blir sendt ut etter dette når 
det er klart. Det spilles på 3 baner samtidig men det vil kun være mulig 
med et visst antall lag, så det gjelder å være tidlig ute for å være sikret 
plass. Er det få påmeldte i en klasse, kan vi slå sammen klasser.

PÅMELDING
Gjøres via e-post til harstad.ibk@gmail.com, med info om:

- Klasse
- Lagets navn
- Navn på lagansvarlig
- Telefonnummer til lagansvarlig
- E-post til lagansvarlig

Eventuelle ønsker ifm kampoppsett for tilreisende lag må 
kommuniseres inn ved påmelding.

FØLG OSS PÅ INSTAGRAM OG FACEBOOK
Følg oss på Instagram og Facebook for nyheter og informasjon. Ta gjerne 
bilder og tagg disse med hashtag #harstadibk

harstadinnebandyklubb harstadibk



LAGOPPSTILLING
 
Lagansvarlig samler inn navn, personnummer, telefonnummer og 
e-postadresse till alle spillerne og fyller ut skjemaet før dere kommer til 
hallen. Det er oppmøte 30 min før første kamp, for betaling og innlevering 
av lagoppstillingsskjemaet.

DELTAKERAVGIFT
 
Avgiften er 200,- pr. spiller, og prisen inkluderer medlemskap Harstad IBK 
for deg som ikke allerede er HIBK medlem.

Lagene betaler samlet med kort, vipps eller kontant i kafeteriaen før 
lagets første kamp. Når du betaler er det viktig at du informerer om hvil-
ket lag du betaler for og leverer inn lagoppstillingsskjemaet.

FORSIKRING/SIKKERHET
 
Spillere over 12 år er ikke forsikret og spilleren eller spilleres foresatte har 
ansvar for at de har forsikring. Spillere under 12 år er forsikret gjennom 
HIBK/Norges Idrettsforbund om de er medlemmer. Alle under 18 år må 
benytte beskyttelsesbriller under kampene.

BANKETT
 
Det vil bli arrangert bankett på kvelden lørdag. Info om dette opplegget 
kommer senere.

KAFETERIA
 
Det blir innholdsrik kafeteria hele dagen der man får påfyll av energi.

OVERNATTING
For overnatting på hotell ta kontakt direkte med Thon Harstad på 
telefo +47 77 00 08 01 for booking. Referer til avtalen med Harstad 
Innebandyklubb. Det er også muligheter for overnatting i hallen, 
ta kontakt på mail med antall om det er av interesse.

SPØRSMÅL?
Har du noen spørsmål? Send oss en 
e-post på harstad.ibk@gmail.com.



Harstad Innebandyklubb
Grasrotandelen: 987719907

www.harstadibk.org
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