
 

 

    Håndball NM 2022     

 

                  
Indre Østfold B.I.L og FIF Norge ønsker velkommen til Eidsberghallen 29-30. april. 

Sted: Hotel Scandic Brennemoen – Brennemoveien 20, 1850 Mysen 
 

Påmelding: 2000 kr per lag gjøres i profixio – Håndball NM Kriminalomsorgen 2022 

 https://www.profixio.com/app/handball-nm-kriminalomsorgen-2022 
 

Det er kun mulig å melde på lag elektronisk i Profixio. Lagleder for hvert enkelt lag må 
opprette egen profil via påmeldingslinken for å registrere lag og spillere. 

Skriv inn navn på lag og opprett laget – som f.ex «» Ila fengsel «»   
FRIST for påmelding av lag er seneste: 6. april 2022 

 
Søknader om disp/sammenslåing av lag sendes til FIF v/ Tom Herman Andersen, Sarpsborg 

fengsel. Se www.fifnorge.no  - Sjekk kampreglement og vedtekter 
 handball@fifnorge.no 

 
 

Viktig info angående påmeldinger til håndballen  
 

Her må det jobbes med påmelding av lag. Blir det ikke flere enn 10 lag totalt som påmeldes, 
så vil turneringen gjennomføres kun på fredag og bankett deretter (fredag 30. april) Over 10 

lag så spilles turneringen over 2 dager med bankett på lørdag 30.april 2022.  
Vi satser hardt på gjennomføringen over 2 dager, så bestill hotell for 2 netter – dette kan 

endres senere. Hotellet er klar over dette.  
 

 NB! Alle lag er selv ansvarlig for å forsikre sine spillere. Dette kan gjøres via 
www.bedriftsidrett.no 
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Nordisk mesterskap i Finland 2022 
 

Det vil bli uttak til nordisk mesterskap i Finland, Riihimäki (26-29.mai 2022). Her vil sportslig 
utvalg fra FIF Norge ta ut troppen for herrer og kvinner under årets NM i Mysen, 

Eidsberghallen.  
NB! Forbehold om at Finland får anledning til å arrangere grunnet covid-19 situasjon . 

 

 
 

NM Hotel Scandic Brennemoen er klare og bestilling gjøres på telefon 64 87 90 00 
Eller på e-post kima.johansen@scandichotels.com 

   
Oppgi ref: «NM Kriminalomsorg 2022» 

Her MÅ rombestilling gjøres så tidlig som mulig og senest, innen fredag 8. april 2022. 
 

Rom/frokost: Pris pr rom  
     Enkeltrom kr. 950,- 

Dobbeltrom kr. 1145,- for rommet.                                                                      
Trippelrom  kr. 1425.- 

 
Bankett 
 

Pris for bankett – 500 kr  
Påmelding gjøres via Indre Østfold B.I.L på Vipps – 551637 – Meget viktig med merking av 

navn og eventuelle matallergier 
Frist for påmelding av bankett er fredag 08.04.2022 

 
Banketten holdes på hotellet lørdag kveld kl. 20.00. Bankettbilletten inkluderer: 

 Buffet m/ dessert  

 Valgfri drikke: Øl/vin/mineralvann 

 Premieutdeling 

 Underholdning 
 
 
 

Praktisk informasjon  
 

«» Get together party «» vil skje på hotellets lobby bar - fredag 29.4.2022 
  

Det vil bli opprettet en facebook side for generell info. 
«Håndball NM 2022 Kriminalomsorgen» 

 
Ved eventuelle spørsmål kontakt: 

Christer Arnesen: christer.arnesen@gmail.com – 957 03 678 
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