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Bakgrunn

• 10 utvalgte kretser gjennomførte undersøkelse i 
2013-2015 om treerfotball og nierfotball
• Gir riktig utfordringer til aldersgruppene. 

• Gode tilbakemeldinger på tilpasset aktivitet til alder og 
modning. 

• Dagens løsning med 4 år på femmerfotball gir 
utfordringer med vår argumentasjon for tilpasset aktivitet 
til alder og modning. 

• Bedre tilpasset nivåinndeling i nierfotballen via 
spillformene. 

• Større eierskap til spillformene treer og nier i klubbene 
når de gjennomføres over to år. Dette tror vi også vil 
hjelpe til med å bremse en økende trend av å hospitere 
lag opp, og å hoppe over spillformer. 

Pilotgjennomføring

• Forutsetningene er at forslaget må testes ut i sin 
helhet, slik at en ikke bare kan teste ut treerfotball for 
7-årsklassen, nier for 12-årsklassen osv. 

• Det er ikke ønskelig at dagens spillformer ihht. 
Breddereglementet tilbys for 7-års klassen 
(femmerfotball). 

• Utover dette står kretsene fritt til å tilby spillformer 
med lavere antall spillere enn pilotprosjektets forslag, 
noe som anbefales av prosjektledelsen. 

Pilotprosjekt 2018



Erfaringer fra NFF Hordaland

• Banestørrelser: Vi har brukt mye tid både på møtene 
og i utsendelser til å understreke at banestørrelsene 
er bestemt og at det ikke skal være avvik (det skal 
være 10 x 15 meter i 3-er, 20 x 30 i 5-er, 30 x 50 i 7-
er osv.).

• 7-er mål i 13-årsklassen vil bli godt mottatt av våre 
klubber. Når det gjelder banestørrelsene på 9-er

• Alt i alt er vi veldig godt fornøyd med pilot-året, og 
var aldri i tvil om at vi ønsket å fortsette opplegget. Vi 
har akkurat hatt en runde med evalueringsmøter 
med klubbene, og tilbakemeldingene er veldig 
positive. 

Buskerud, Hordaland, Nordland og 
Nordmøre og Romsdal gjennomførte i 
2017
• Pilotprosjektet har vært gjennomført 1 år allerede, 

tilbakemeldingene er positive, med noen få endringer 
og tilbakemeldinger som er endret på. 

• Prosjektet vil bli diskutert på forbundstinget, 
klubbene avgjør om det blir endret til fast spillform 

• Å stå utenfor som krets i pilotprosjektet nå ville satt 
oss i skyggen og ikke hatt muligheten til å 
påvirke/erfare prosjektet og spillformene

• Å gjennomføre som pilotprosjektet er beskrevet er 
avgjørende for å få riktige svar og for å gi riktige 
tilbakemeldinger

Erfaring og tilbakemelding



Klasser, spilltid og organisering

• 6 årsklasse: 3er fotball – 2 x 15 minutter
• 7 årsklasse: 3er fotball – 2 x 20 minutter

• 8-9 årsklasse: 5er fotball – 2 x 25 minutter

• 10 årsklasse: 7er fotball – 2 x 25 minutter
• 11 årsklasse: 7er fotball – 2 x 30 minutter

• 12 årsklasse: 9er fotball – 2 x 30 minutter
• 13 årsklasse: 9er fotball – 2 x 35 minutter

• 6-12 årsklassene: seriespill satt på foreslått dato
• 13 årsklasse: seriespill satt på dato, tidspunkt og 

bane.

Bane- og målstørrelser

• 3er fotball: 10 x 15 meter

• 5er fotball: 20 x 30 meter
• Minimum 15 x 30 – maks 20 x 40

• 7er fotball: 30 x 50 meter
• Minimum 20 x 40 – maks 40 x 60

• 9er 12 årsklasse: 40-50 x 58-64 meter
• Målstørrelse: 7er mål

• 9er 13 årsklasse: 48-50 x 64-78 meter
• Målstørrelse: 7er mål

9er fotball kan spilles på tvers i begge klasser om 
banestørrelsen samsvarer med banemålene over

Pilotprosjektet 2018
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Fakta 2017

Påmeldte lag:

• Antall lag i gutter 13 til 19 år
461 lag, hvor 38 er trukket

Antall lag i jenter 13 til 19 år
210 lag, hvor 14 er trukket

• Antall 7er 13 til 19 år 
43 lag, hvor 14 er trukket

Antall omberamminger: 1382



Samarbeid med Trygg Tafikk

• Avreise i god tid før 
kampstart
Aldri for mange i bilen

•Husk bilbelte for alle !
Overhold fartsgrensene



Rutiner 

• Før kampen (arrangør)

- Ledig bane
- Ta kontakt med motstander i god tid

- Kontakt dommer
- Sjekk farge på bortelagets drakter (arrangør holder 

vester til bortelag)
- Sjekk at garderober er ledig og ryddig
- Baller

- Spilleberettiget spillere
- Ta i mot gjestende lag og dommer

- Elektronisk kampkort er utfylt? Levers dommer 
minimum 15 min før kamp

- Vær til stede til alle ha forlatt området

• Før kampen (bortelag)

• Undersøk kampdato og klokkeslett 
dersom motstander ikke har tatt kontakt

• Planlegg reisemåte

• Fremmøte i god tid før kampstart (min 
30.min)

• Spillerne spilleberettiget?

• Elektronisk kamprapport fylt ut?



Elektronisk kamprapporter

• Alle lagene legger inn spillertropp før sesongen

- Innen 2 timer før kamp legger lagleder inn spillerne

- Hjemmelaget tar ut kamprapport og leverer dommer før kamp

- Dommer fører på resultat og eventuelle kort, og registerer dette

- Sjekk kamprapporten og signer

- Ikke utfylt kamprapport kan medføre gebyr 
• kr. 300.-



Etter kamp

• Lagleder sjekke dommerkort og signere

• Dommer laster opp kampfakta og rapport i FIKS

• Hjemmelag og dommer avtaler hvor dommerregning 
leveres



Omberamming av kamp

• Dersom kampen ikke kan spilles som oppsatt, skal 
lagene forsøke å bli enige om ny dato og tid

• Husk å kontakte dommer!

• Omberammingsskjema med ny dato og tid sendes 
kretsen for godkjenning i god tid før avvikling.
• Ingen omberamming fra fredag 14:00 – mandag 07:30.

• Manglende godkjenning fra krets kan medføre 
poengtap og økonomisk ansvar.

• Godkjent omberamming – ikke gebyr:  
Skolearrangement, konfirmasjons forberedelser, 
representasjonsoppgaver

• Blir dere forsinket – meld fra til motstander 
omgående

• Lagene må snakke sammen og gjøre det beste ut av 
situasjonen

• Lagene skal alltid forsøke å gjennomføre kampen



Dommer ikke møtt

• Lagene skal gjennomføre kampen

• Andre dommer i nærheten?

• Foreldre som kan dømme?

• Dømme hver sin omgang?

• Lagene snakker sammen og blir enige om å gjøre 
det beste ut av situasjonen.

Skader

• Alvorlige skader – ring 113

• Skader skal alltid rapporteres via idrettens 
skadetelefon 987 02 033

• Det skal også registreres hos Idrettens helsesenter 
via elektronsik skademeldingsskjema : 
www.fotballforsikring.no

• Hovedregel: Dette må alltid gjøres før behandlingen 
kan starte.

Sesonginformasjon 2018
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Fair play møte

• I en fotballkamp skal glede, mestring, 
jevnbyrdighet og god oppførsel dominere

• Dommer kontakter lagene for Fair Play møte i 
forkant av kampstart i barne- og 
ungdomsfotballen

• Trenere er viktige rollemodeller for god eller 
dårlig oppførsel på og rundt banen

• Fair Play møtet skal både skape en felles 
forståelse og være forpliktende



Umiddelbar soning etter gult kort i 13-16 
årsklassene
• Spillere som får gult kort skal sone 5 minutter 

umiddelbart

• Lagleder har ansvar for å passe/ta tiden  - regner fra 
dommer setter spillet i gang igjen

Reglement ungdomsklassen



• En spiller kan ikke brukes i trening, privatkamper, 
treningskamper for ny klubb uten skriftlig tillatelse fra 
spillerens klubb

• Spiller er ikke spilleberettiget for ny klubb i 
obligatoriske kamper før overgangen er godkjent av 
NFF

• Klubben mottar brev/e-post av krets når spilleren er 
spilleklar

• Gebyrer:  
Amatørspiller 13-15 år            kr. 400,-
Amatørspiller u/kontrakt          kr. 600,-
Spillere under 13 år                kr. 100,-

Spillerregistrering

• Det er klubbens ansvar å registrere alle spillere fra 
det året de fyller 12 år 

• Sjekk at dine spillere er registrert!

• Viktig i forhold til forsikring og spilleberettigelse

Overganger



Dispensasjoner

• Kan søke om dispensasjon:

• Ved mangel på sportslig tilbud i klubben
• Sosial og medisinske årsaker

• Bruk skjema  - finnes på nettet

• Frist for søknad om dispensasjon er 1. april

Overårige 

• Inntil 2 spillere i 11/9er , 1 spiller i 7er/5er- ett år eldre

• Ikke lag i egen årsklasse i klubben

• Ikke i samme sesong spille på lag i høyere klasse

Sesongen 2018



Deltakelse på flere lag (samme spillform)

• På et lag kan det benyttes inntil 5 spillere som ble 
benyttet på et annet lag i samme klasse i siste 
obligatoriske kamp. Dette gjelder 11er, 9er, 7-er og 
5er.

• Det er ingen begrensning mellom andre spillformer

• Breddereglementet §2-12

Protester

• Det er kun klubbens leder som kan protestere formelt

• Det kan protesteres på:
- mangler ved mål, spillebane

- dommerens nøytralitet

- spilleberettiget spillere

- grove feil ved dommers forståelse av regelverk 
(ikke dommers skjønn)

• Gjelder det forhold før/under kampen varsler kaptein 
dommer før/rett etter kampen

• Gjelder det manglende spilleberettigelse meldes 
innen 24. timer etter kampen

Sesongen 2018



Spillformer

Klasse Serier Spillform

Gutter 19 Elite, 1.div og 2.div
3.Div 

11er
9er og 7er i samme avd.

Jenter 19 1.Div og 2.div
3.Div

11er
9er og 7er i samme avd.

Gutter 15 og 16 Elite (12 lag), 1.div og 2.div
3.div

11er
9er og 7er i samme avd.

Jenter 16 Elite (12 lag), 1.div (hel sesong) og 2.div (ny inndeling høst)
3.Div

11er
9er og 7er i samme avd.

Gutter og jenter 
14 år

1.Div (ny inndeling høst) og 2.div 
3.Div

11er
9er og 7er i samme avd.

Gutter og jenter 
13 år

1.Div (kan bli ny inndeling høst) og 2.div 
3.Div

9er
7er



Påmeldingsfrister

• Junior  Elite 15.desember 2017

• G 15 og G/J16 Elite 15.desember 2017

• Øvrige ungdom 13-19 15.januar 2018

• Endre nivå ungdom Gebyr: terminliste sendt klubben

• Trekke lag ungdom Gebyr: terminliste sendt klubben

• Søknad om samarbeidslag: 1. mars 2018

• Søknad om dispensasjon: 1. april 2018

Viktig å holde fristene

Samler opp etternølere
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Spilledager ungdomsfotball 

Klasser Spilledager

G19 Elite Søndag/Lørdag

G19 Onsdag/Mandag

J19 Mandag/Onsdag

G16 Elite Søndag/Lørdag

G16 Torsdag/Tirsdag

J16 Elite Søndag/Lørdag

J16 Torsdag/Tirsdag

G15 Elite Fredag/Lørdag

G15 Tirsdag/Torsdag

G14 Mandag/Onsdag

J14 Onsdag/Mandag

G13 Onsdag/Mandag

J13 Mandag/onsdag

Dersom banene ikke er ledig på 

de faste kampdagene, blir 

kampene plassert på baner med 

ledig kapasitet. Da kan 

kampene komme fredag –

søndag
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Ansvar ungdomsfotball

Jorunn Einarsen – 41402269

Jorunn.einarsen@fotball.no

Andre:

Svein Gunnar Hermansen – 47616772
svein.hermansen@fotball.no

Heidi Austigard Østerhus - 92636690
heidi.osterhus@fotball.no
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FIKS



www.fotball.no – brukervideoer for FIKS


