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Håndbok Minirunde arrangører. 
  
Deres klubb skal arrangere Minirunde, i den forbindelse har UU satt sammen er det en del 
retningslinjer man skal følge, samt tips og råd for en god gjennomføring.  
 
Minirunden er et fantastisk konsept som spillere, trenere, klubber og foreldrene liker veldig godt.  
Det er, og skal være profesjonelt, forutsigbart, gjenkjennelig, og ikke minst morsomt.    
 
Ved tildelingsprosessen er der noen kriterier som følges.  
Det går på gjennomføringsevne til søkene klubb, spilleflater, parkering, tumleområde, salgsområder, 
tidligere deltagelse og da spesielt vekt på jenter.  
Minirunden foregår på en lørdag eller søndag, etter at tildeling er blitt gjort, sørg for at klubben har 
booket spillestedet for hele dagen eller dager.  
Dette gjøres med en gang, slik at man sikrer seg halltiden.  
 
Turneringsgruppe: 
 
Klubben må opprette en turneringsledelse, det er mye som må planlegges i god tid. 
 
Velkomstbrev: 
 
Dette lages av klubb, mal fås på Kretsen sine nettsider, dette sendes inn til Kretsen som igjen sender 
det ut til alle deltagerne. 
 
Personal: 
 
Alle som har en funksjon med arrangementet, bør uniformeres, vest, t-skjorte, drakt eller lignende. 
 
Ansvarsområder: 
 
Det gis klare ansvarsområder til funksjonærene. 
 
Vaktlister: 
 
Sett opp vaktlister med navn og mobilnummer. 
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Spilleflater: 
 
Det er viktig at vi lager riktige baner, se egen fil for banestørrelser. Skal dere ha 3 el. 4 spilleflater må 
det nok vant deler, samt Minimål (skal disse kjøpes inn, er det lang leveringstid).  
Midtstrek, innslagspunkt fra rundvant og målgård skal merkes, elektriker tape kan brukes. 
Spilleflatene bør gjøres klar dagen/ natten i forveien, det er enkelt, men tidkrevende. 
Husk å rengjør spilleflatene med svaber el.lign. 
 
Antall: Minimum 4 personer, men jo flere jo bedre. 
 
Dommere: 
 
Sørg for å ha nok dommere, gjerne klubbens litt eldre spillere, bruk dommeransvarlig i klubben til 
dette, sørg for at de godt instruert, dommerkomiteen har utarbeidet enkle retningslinjer på hvordan 
vi opptrer som dommere. Viktig at dommere skiller seg ut, og at de ser ut som nettopp dommere, få 
tak i egne t-skjorter eller drakter til disse. 
 
Antall: 2-3 dommere pr spilleflate, det bør være et rulleringssystem, det blir en lang dag. 
  
Sekretariat: 
 
Her bør det sitte 2-3 personer, klokken på veggen, speaker og innsamling av laglister er deres 
hovedoppgaver.  
Sørg for at de som sitter i her kan bruke klokken. 
 
Antall: 2-3 personer. 
 
Vert: 
 
Alle Minirunder skal ha en god vert, dens oppgaver er å ønske velkommen til lagene som ankommer 
hallen, kunne fortelle de hvilken garderobe de skal i, ha kampoppsett eller henvise til et sted det 
henger, kunne fortelle om hvor tribunen og kiosker er, informere om forsinkelser osv. Dette er med å 
skaper flyt for de som kommer inn i hallen. 
 
Antall: 1-2 personer. 
 
Inngang: 
 
Inngang til Minirunde skal ikke koste mer 30,- pr. dag, barn under 16 år skal være gratis. 
 
Antall: 2 personer. 
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Kiosk/ cafe:  
 
Dette er en viktig inntekt kilde, sørg for å ha nok av alt, og gjerne en del sunnere varianter.  
Det går allikevel mye vafler (røre) og kaker (form), dette er en fin dugnad for foreldrene å ta med seg, 
som igjen gir penger rett i kassa. 
 
Antall: 3-6 personer. 
 
Garderober:  
 
Det skal foreligge en garderobeplan, dette er et lite puslespill som først kan settes sammen når kamp 
oppsettet er klart. Merk garderobene godt, samt sørg for at informasjonen er lett synlig ved inngang. 
 
Renhold: 
 
Sørg for at toaletter blir holdt rene, søppelbøtter tømmes, tørkepapir fylles, gjennom hele dagen.  
 
Antall: 1 person. 
 
Premier: 
 
Det trenger ikke å være store flotte pokaler, men alle som har deltatt skal få en premie, veldig mange 
bruker medaljer med klubbens navn, og farger i. Det kan være lurt å unngå årstall på premiene slik at 
de kan gjenbrukes. 
 
 
Sted premiering:  
 
Viktig å ha et eget og egnet sted for premie utdeling, her er det mye bilder som skal tas. 
 
Antall: 2 personer.  
 
Drift personell:  
 
Få kommuner som har disse på jobb i helgen, men det kan være greit å ha en kjentmann i hallen, 
eller som man kan få raskt kontakt med pr. telefon el.lign. Sikringer har det med å gå når 
pølsekokeren er tom for vann, eller 5 doble vaffeljern står og jobber.  
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Parkering: 
 
Viktig at det opplyses om parkering situasjonen i område, det er kjedelig å få forsinkelser i 
kampprogrammet fordi deltagere må parkere langt unna, og ikke er klar over det.  
Merk hvor det er parkering.  
Parkering skal ikke tas betalt for så sant det ikke foreligger spesielle forhold. 
 
Nedrigging: 
 
Hallen må ofte tømmes rett etter siste premie er delt ut, sørg for å ha nok folk til dette også.  
 
Antall: 10-15 personer. 
 
Selve kampdagene er enkelt å gjennomføre så sant forberedelsene har vært gode, nyt dagen samt 
100 vis av glade barn, trenere og foreldre. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Oslo og Akershus Bandyregion 

INNEBANDY • BANDY • HOCKEY 
 

Oslo Idrettens Hus, Ekebergveien 101, 1178 Oslo 

 
 

 ORG. NUMMER 983784054 
 BANKGIRO 6051.06.02687 
 TELEFON (+47) 22 57 97 00 
 TELEFAX (+47) 22 57 97 01 
 WEB www.oslobandy.idrett.no 

 

                                                                                  

 

 

 
 
 
Dommer veiledning for Minirunder: 
 
På vegne av Dommerkomitéen er det en glede å ønske deg velkommen som dommer i minirunden. 
 
Din oppgave er å sørge for at kampen avvikles på en slik måte at ungene innføres i enkle regler og 
FAIRPLAY, samtidig som de har det moro. 
 
Før kampstart, hilse på begge lagenes ledere og sjekk at de har fått lest denne dommerinstruksen. 
Den skal ha blitt sendt til dem og skal for øvrig skrives ut og legges ved sekretariatet. 
 
 
Vi ber deg ha særlig fokus på utstyr og forenklede regler. 
 
 
Utstyr: 

- Alle SKAL ha briller. 

- Keeper MÅ ha hjem og korrekt utstyr (bukse, trøye). 

- Spillerne på et skal se like ut, men det er ikke noe krav til design på trøye, nummer på 

draktene etc. 

 
Forenklede regler: 

- Høy kølle (over hoftehøyde) SKAL blåses for. 

- Dytting/hardt spill SKAL blåses for. 

- Åpenbare slag SKAL blåses for. 

- Slag på keeper SKAL blåses for. 

- Unngå å holde fordel - det er viktigere å blåse og påpeke feilen. 

 
Utbrudd fra lagledere skal ikke tolereres.  
Ved protester på dømming, irettesett lagleder umiddelbart.  
Husk at du har myndighet til å bortvise – ved gjentatt usportslig opptreden.  
Det er meget viktig at det holdes fokus på FAIRPLAY.  
 
 
Lykke til med gjennomføringen. 
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