
ABC Ungdomsfotball

Dette må DU vite for 
sesongen 2017



Samarbeid med Trygg Trafikk



Avreise i god tid før kampstart
Aldri for mange i bilen

Husk bilbelte for alle !
Overhold fartsgrensene



Huskeliste hjemmekamp
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



Huskeliste gjestende lag

Før kampen

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.-

https://fiks.fotball.no/FiksWeb/Login


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
13-16 år

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



Huskeliste begge lag

Etter kampen:

Sjekke dommerkort  - underskrift

Resultat sendes på sms 2223

Skriv: resultat(mellomrom)kampnummer(mellomrom)

antall mål hjemmelag(bindestrek)antall mål bortelag

Legge inn i Fiks



Dommerbetaling over bank

Dommerens ansvar
korrekt utfylt dommerregning leveren lagleder

Klubbens ansvar
Klubben betaler dommerregning via nettbank innen

15 dager etter kampen er spilt

Manglende betaling – gebyr for klubben
Ungdomsfotball kr. 300,- pr kamp



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.

Manglende godkjenning fra krets kan medføre poengtap 
og økonomisk ansvar.

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



Forsinkelser

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



Hjelp - det kommer ingen 
dommer!

Lagene skal gjenomføre 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.



Prosedyre ved skader
Alvorlige skader – ring 113

Skader skal alltid rapporteres til Idrettens skadetelefon:
02033 

App- Skadetelefonen

Alle skader rapporteres via elektronisk skademeldingsskjema 
: www.fotballforsikring.no

Hovedregel: Dette må alltid gjøres før behandlingen kan starte.



Overganger

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

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

Samtykkeskjema for spillere under 13 år 



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



Dispensasjoner

Kan søke om dispensasjon:

Ved mangel på sportslig tilbud i klubben
Sosial og medisinske årsaker

Bruk skjema  - finnes på nettet

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



Deltakelse på flere lag(samme 
spillform)

På et 11er -9er-7-er og 5er lag kan det benyttes inntil 5 
spillere som ble benyttet på et 11er-9er-7er eller 5er lag i 
samme klasse i siste obligatoriske kamp

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



Gøy ligaen 

Gutter/jenter 17 år (15-17)

7er og 5er i samme avdelinger/serie

Oppsett som i Barnefotballen

Kamptropp - Fiks

Spillerne MÅ være aktive i Fiks(forsikring)



9er
Spillform 9 mot 9 

Årsklasse 13 år , 14 år 3.div

Anbefalt banestørrelse  60-73m X 50m

Mål : 7er mål

Straffefelt : 30m X 12m

Straffespark :  8 m

Anbefalt spilletropp : 13 spillere

Spilletid:   2 x 35 min



Spillformer
G/J 19 år Elite ,1 og 2. div gutter

1 og 2.div  vår-høst jenter
7er

G15 og 16 år 11er: Elite med max 12 lag, 2-4 beste prekval.
1 og 2. og 3.div 

J16 (15/16) 11er Elite med max 12 lag
1. div hele sesongen (avhenger av påmelding)
2. div  vår-høst  (3.div ?)

G/J  16 7er

G 14 år 11er : 1 og 2 div.
1.div vår  - høst (melder på)
9er 3.div
7er

J14 11er 1. og 2.div  (vår –høst avhengig av påmelding)
9er 3.div 
7er

G/J 13 år 9er:  1, 2 og 3.div
1.div vår – høst(gutter) (J/avhengig av påmeld)

G/J 15-17 år Gøy ligaen 



Påmeldingsfrister

Junior Elite 15.desember (2016)

G 15 og G/J16 Elite 15.desember (2016)

Øvrige ungdom 13-19 15.januar (2017)

7er ungdom 15.januar (2017)

Endre nivå ungdom Gebyr: terminliste sendt klubben

Trekke lag ungdom Gebyr: terminliste sendt klubben

Gøy ligaen 1.mars (2017)

Viktig å holde fristene
Samler opp etternølere



Spilledager 

J19 Mandag/Onsdag

J16 Elite Søndag/Lørdag

J16 Torsdag/Tirsdag

J14 Onsdag/Mandag

J13 (9er) Tirsdag/Mandag

G19 Elite Søndag/Lørdag

G19 Onsdag/Mandag

G16 Elite Søndag/Lørdag 

G16 Torsdag/Tirsdag

G15 Elite Tirsdag/Fredag

G15 Tirsdag/Torsdag

G14 Mandag/Onsdag

G13 Tirsdag/Mandag

7er 

I 7 er fotball vil kampene ikke bli berammet på baner. Klubbene står friere til å avvikle 
disse kampene, men de SKAL spilles innen samme uke som oppsatt tidspunkt. 



Finner ikke svar? Kontakt:

Ansvar ungdomsfotball

Jorunn Einarsen – 41402269
Jorunn.einarsen@fotball.no       

Svein Hermansen – 47616772
svein.hermansen@fotball.no 

Heidi Austigard Østerhus
92636690
heidi.osterhus@fotball.no



Fakta 2016

J13

70 lag  (2 Hord)  - 69 fullført

J14

38 lag 11er (4 Hord) – 36 lag fullført
17 lag 7er  - 15 lag fullført

J15

26 lag (5 Hord)  - 26 lag fullført

J16

58 lag (5 Hord) – 43 lag fullført

J19
*
30 lag(4Hord)  - 23 lag fullført



Hva kan vi gjøre for å utvikle og 
beholde

Bygge solide miljøer – jentefotball i sportsplanen

Langsiktig i serien – ikke tenke kun nå-situasjonen

Vår – og høst serier

Slå sammen årsklasser

J15/16  og 19 - 1. div nord og sør vår – elite nord/sør høsten

9er fotball  etter 13 års klassen – i lavere divisjoner

Melde på i riktig nivå


