
Arena:
Det blir benyttet 3 baneflater til turnering:
Tromsdalshallen - J16 innledende og semifinaler.
Tromsøhallen - J14, G14 og G16 innledende og semifinaler.
Tromsøhallen - Finale, bronsefinale og plasseringskamp i alle klasser.

Overnatting:
Det er ordnet med overnatting på skole og barnehage i gangavstand til de ulike arenaene 
som benyttes. Booking gjøres via lenke på neste side. Frist 6. april.

Interntransport:
Det tilbys interntransport for lag som ankommer med fly, og har behov for transport til 
overnattingssted. Søndag tilbys transport fra skole/barnehage til Tromsøhallen samt. 
transport til flyplass etter endt kamp.  
Booking gjøres via lenke på neste side. Frist 6. april.

Spilleregler:
Det spilles etter NHFs kamp- og konkurransereglement. Ved uavgjort i utslagskamper 
spilles det ”Golden goal”. Hvilket lag som starter ved avkast avgjøres ved loddtrekning.

Kampoppsett:
Kampoppsett publiseres på www.handball.no senest 4. april.

Dommere:
NHF Region Nord berammer dommere. Det skal være nøytrale dommere.

Jury:
Oppnevnes av NHF.

VELKOMMEN  
TIL NORDNORSK MESTERSKAP I TROMSØ 
22. - 24. APRIL



Premiering:
Vinnere: Premie til laget + t-skjorter.
Finalist: Premie til laget.
3. plass: Premie til laget.
Dommerpar finale: Premie.

Bespisning:
Med hjelp fra Sjømatrådet, Lerøy og Rå sushi kan vi tilby sushi som måltid, med følgende priser:
Brett med 8 biter 80,- kr
Brett med 16 biter 150,- kr

Frokostpakker kan også bestilles hvis det er ønskelig. 
Dette må registreres i skjemaet via lenken under. 

Økonomi:
Følgende utgifter fordeles på deltakende lag:  
Reise, dommer, halleie og eventuelle kostnader til interntransport. Taxiregninger godkjennes ikke. 

Fly kan benyttes når reiseavstand er over 550 km og/eller 7 timer én vei. Dersom fly benyttes på 
kortere avstander legges rimeligste reisemåte til grunn. Bestilling av fly skal forhåndsgodkjennes av 
NHF Region Nord.

Ved reise med bil er det kr. 0,80 pr. km pr. person for inntil 17 personer pr. lag. I tillegg kommer 
eventuelle bom- og fergeutgifter. Avstandstabeller i Gule sider legges til grunn.

Alle kostnader som inngår i utgiftsfordelingen skal dokumenteres.

Vi trenger oversikt over hvem som skal benytte seg av transport, overnatting og bespisning.
Trykk her for å fylle ut skjema.

For spørsmål vedrørende booking kontakt post@tromsohk.no.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=oZqY2o9ACECSM-lFTZtbYaibwIzxVslJsM9HUAXAs4VUMEEzUUxITFdLTTMzVzdORDRCTTc0OEdGTC4u

