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KAPITTEL 1. INNLEDENDE BESTEMMELSER
§ 1-1

VIRKEOMRÅDE

Dette reglement gjelder alle kamper og konkurranser i seniorklassene 4. og lavere divisjoner
menn, 2. og lavere divisjoner kvinner og aldersbestemte klasser unntatt norgesmesterskap. For
øvrige kamper og konkurranser som organiseres av NFF gjelder kampreglementet. For kamper
og konkurranser organisert av FIFA eller UEFA gjelder egne bestemmelser.
Forbundsstyret kan godkjenne særordninger som gjøres gjeldende i en eller flere
fotballkretser.
§ 1-2

UTFYLLENDE BESTEMMELSER. EGNE REGLEMENTER FOR SÆRSKILTE
KONKURRANSER

(1) Kampreglementet kan ha bestemmelser som utfyller bestemmelsene i dette reglement.
(2) Forbundsstyret kan:
a) gi utfyllende bestemmelser til reglementet, herunder egne reglementer for de
forskjellige konkurranser og turneringer. Slike utfyllende bestemmelser kan både gi
rettigheter og pålegge plikter til klubber og klubbmedlemmer,
b) gi konkrete pålegg for å sikre sportslig, forsvarlig og hensiktsmessig gjennomføring av
kamp/konkurranse.
§ 1-3

DEFINISJONER

(1) Med klubb menes idrettslag som er opptatt som medlem av NFF, jfr. loven § 8-1.
(2) Med aldersbestemte klasser menes aldersklassene junior og yngre, jfr. 2-2 bokstav d flg.
(3) Med obligatorisk kamp menes seriekamper etter kapittel 4, samt
norgesmesterskapskamper etter Kampreglementet kapittel 7, 8 og 9.
(4) Med privatkamp menes kamp utenfor konkurranse og uten godkjenning av krets eller
forbundsstyret.
(5) Med turnering menes konkurranser arrangert av medlemsklubb for tre eller flere lag og
som inneholder seriespill, spill etter utslagsmetoden eller begge deler, jfr. kapittel 6.
§ 1-4

FAIR PLAY

(1) En klubbs spillere, ledere, trenere, støtteapparat og ansatte skal i tilknytning både til egne
og andre klubbers kamper, etterleve prinsippene om lojalitet, integritet og fair play (god
sportsånd).
(2) Ingen av aktørene nevnt i (1) kan, direkte eller indirekte, delta i veddemål om resultatet
eller enkelthendelser i kamp en selv deltar i, på noe vis medvirke til eller forsøke å
medvirke til bestikkelser, eller forsøke å påvirke resultatet eller enkelthendelser i en kamp
gjennom usportslig adferd.
(3) Dersom en aktør som nevnt i (1) er i kontakt med personer som forsøker å påvirke
resultatet eller enkelthendelser i en kamp gjennom usportslig adferd, plikter denne

aktøren omgående å informere Norges Fotballforbund om dette.

KAPITTEL 2. LAG OG SPILLERE. SPILLETIDER OG
SPILLEBERETTIGELSE. DOMMERE. KAMPRAPPORT
§ 2-1

SPILLEBERETTIGELSE

For å være spilleberettiget må en spiller:
a) ikke ha karantene etter reglene i Reaksjonsreglementet kapittel 4 eller beslutning fra
kompetent myndighet,
b) fylle alderskravene i §§ 2-2 til 2-4,
c) ha spilletillatelse for klubben etter bestemmelsene i Overgangsreglementet,
d) ha lovlig opphold i Norge,
e) ha gyldig forsikring etter § 2-6,
f) være medlem av klubben vedkommende skal spille for og registrert som spiller i
klubben i NFFs register.
Se også vilkårene i § 2-10 og § 2-11.
§ 2-2

ALDERSKLASSER, SPILLFORM, SPILLETID, DIVISJONER OG AVDELINGER

(1) NFFs konkurranser er inndelt i følgende aldersklasser, med disse spilletider og krav til
alder for deltakelse:
a) Senior: 2 x 45 minutter spilletid. Spillere må ha fylt 14 år ved årets begynnelse. Hvert
lag kan ha inntil 11 spillere på banen samtidig, inkludert målvakt.
b)

Old boys: 2 x 30 minutter spilletid. Spillere må ha fylt 33 år ved årets begynnelse.
Hvert lag kan ha inntil 11 spillere på banen samtidig, inkludert målvakt.

c)

Old girls: 2 x 30 minutter spilletid. Spillere må ha fylt 28 år ved årets begynnelse.
Hvert lag kan ha inntil 11 spillere på banen samtidig, inkludert målvakt.

d)

Junior menn/ junior kvinner: 2 x 45 minutter spilletid. Spillere må være under 19 år,
men ha fylt 14 år ved årets begynnelse. Hvert lag kan ha inntil 11 spillere på banen
samtidig, inkludert målvakt.

e)

Gutt/jente 16-årsklasse: 2 x 40 minutter spilletid. Spillere må være under 16 år, men
ha fylt 12 år, ved årets begynnelse. Hvert lag kan ha inntil 11 spillere på banen
samtidig, inkludert målvakt.

f)

Gutt/jente 15-årsklasse: 2 x 40 minutter spilletid. Spillere må være under 15 år, men
ha fylt 11 år, ved årets begynnelse. Hvert lag kan ha inntil 11 spillere på banen
samtidig, inkludert målvakt.

g)

Gutt/jente 14-årsklasse: 2 x 35 minutter spilletid. Spillere må være under 14 år, men
ha fylt 10 år, ved årets begynnelse. Hvert lag kan ha inntil 11 spillere på banen
samtidig, inkludert målvakt.

h)

Gutt/jente 13-årsklasse: 2 x 35 minutter spilletid. Spillere må være under 13 år, men
ha fylt 9 år, ved årets begynnelse. Hvert lag kan ha inntil 9 spillere på banen
samtidig, inkludert målvakt.

i)

Gutt/jente 12-årsklasse: 2 x 30 minutter spilletid. Spillere må være under 12 år, men
ha fylt 9 år, ved årets begynnelse. Hvert lag kan ha inntil 7 spillere på banen
samtidig, inkludert målvakt.

j)

Gutt/jente 11-årsklasse: 2 x 30 minutter spilletid. Spillere må være under 11 år, men
ha fylt 8 år, ved årets begynnelse. Hvert lag kan ha inntil 7 spillere på banen
samtidig, inkludert målvakt.

k)

Gutt/jente 10-årsklasse: 2 x 25 minutter spilletid. Spillere må være under 10 år ved
årets begynnelse. Hvert lag kan ha inntil 5 spillere på banen samtidig, inkludert
målvakt.

l)

Gutt/jente 9-årsklasse: 2 x 25 minutter spilletid. Spillere må være under 9 år ved
årets begynnelse. Hvert lag kan ha inntil 5 spillere på banen samtidig, inkludert
målvakt.

m) Gutt/jente 8-årsklasse: 2 x 25 minutter spilletid. Spillere må være under 8 år ved
årets begynnelse. Hvert lag kan ha inntil 5 spillere på banen samtidig, inkludert
målvakt.
n)

Gutt/jente 7-årsklasse: 2 x 25 minutter spilletid. Spillere må være under 7 år ved
årets begynnelse. Hvert lag kan ha inntil 5 spillere på banen samtidig, inkludert
målvakt.

o)

Gutt/jente 6-årsklasse: 2 x 15 minutter spilletid. Spillere må være under 6 år ved
årets begynnelse. Hvert lag kan ha inntil 3 spillere på banen samtidig.

p)

Skolelag: Spilletid og krav til alder fastsettes i den enkelte turnering.

q)

Øvrige lag: Arrangerer kretsene konkurranser for andre lag, fastsetter kretsene selv
spilletiden og kravene til alder.

Det kan tilbys spillformer med færre spillere i alle årsklasser.
(2) Forbundsstyret vedtar spilleregler for de ulike aldersklassene.
(3) Seriespillet innenfor den enkelte aldersklasse kan inndeles i forskjellige divisjoner med
opp- og nedrykk mellom sesonger. Aldersklasser kan også deles inn i sideordnede
avdelinger.
(4) Kvinner kan delta på lag for menn i samtlige klasser. I Old boysklassen må deltakende
kvinner ha fylt 28 år ved årets begynnelse. I aldersbestemte klasser kan kretsen, i
enkeltsaker, gi dispensasjon for at gutter kan delta i jenteklasser.
§ 2-3

UNNTAK FRA KRAVENE TIL ALDER

(1) I alle aldersklasser opp til og med junior, kan et lag pr. kamp benytte inntil 2 overårige
spillere i elleverfotball og nierfotball. I øvrige spillformer kan 1 overårig spiller benyttes.
Overårig spiller kan ikke benyttes på lavere lag dersom klubben stiller lag i spillerens egen
aldersklasse. Overårig spiller kan ikke være mer enn ett år for gammel og kan i samme
sesong ikke spille på lag i sin egen aldersklasse eller høyere. Begrensningene i tredje og
fjerde setning gjelder ikke i klassen junior kvinner.
(2) I utsatte kvalifikasjons- eller sluttspillkamper om mesterskap i de aldersbestemte klasser,
kan de spillere delta som var representasjonsberettiget da den siste kamp i
vedkommende divisjon ble spilt, selv om aldersgrensen i mellomtiden er overskredet.

(3) Unntakene i (1) kan utvides i turneringer. Det må i så fall fastsettes tydelig i
turneringsreglementet hvilke bestemmelser som gjelder i turneringen.
§ 2-4

DISPENSASJON FRA KRAVENE TIL ALDER

I alle aldersklasser opp til og med junior kan klubben av sosiale eller medisinske årsaker søke
kretsen om dispensasjon fra aldersbestemmelsene for spiller. Søknaden skal medundertegnes
av spillerens foresatte. Ved søknad på grunnlag av medisinske årsaker skal attest fra lege
vedlegges. Likeledes kan kretsen på grunnlag av søknad gi spiller i nevnte klasser dispensasjon
fra aldersbestemmelsene på grunn av mangel på kamptilbud. Spiller på dispensasjon kan i
samme sesong ikke spille på lag i sin egen aldersklasse eller høyere.
§ 2-5

ALDERSGRENSER FOR DOMMERE I BARNE- OG UNGDOMSFOTBALLEN

(1) Klubb kan utnevne klubbdommere til å dømme kamper der klubbens egne lag er med.
Klubbdommeren bør ha fylt 13 år ved kalenderårets begynnelse.
(2) Ved fullført kurs i regi av kretsen kan man bli rekrutteringsdommer og dømme kamper
innen kretsen. Rekrutteringsdommeren skal ha fylt 14 år ved kalenderårets begynnelse.
§ 2-6

FORSIKRINGSORDNINGER – KRAV TIL FORSIKRING

(1) Spillere må være forsikret gjennom NFFs fotballforsikring.
(2) Lagsforsikring seniorfotball gjelder alle seniorlag i 2. og lavere divisjoner for menn og i
1. og lavere divisjoner for kvinner, både ellever-, nier-, sjuer- og femmerlag, samt
klassene Old Boys og Old Girls. Klubben er ansvarlig for at forsikringen betales innen
fristen og at spillerne er registrert som aktive med lagsforsikring i Fotballens
Informasjons- og Kommunikasjonssystem (FIKS). Forsikringspremien fastsettes av
forbundsstyret. Spillere med lagsforsikring er dekket av grunnforsikringen.
(3) Lagsforsikring ungdomsfotball gjelder alle lag i ungdomsfotballen (13–19 år). Forsikringen
betales av NFF og gjelder fra den dato spilleren blir registrert i FIKS. Klubben er ansvarlig
for at spillerne er registrert som aktive med lagsforsikring i FIKS. Spillere med
lagsforsikring ungdomsfotball er dekket av grunnforsikringen.
(4) Lagsforsikring barnefotball gjelder alle lag i barnefotballen (0-12 år). Forsikringen betales
av NFF. Spilleren må kunne dokumentere medlemskap i klubben. Spillere med
lagsforsikring er dekket av grunnforsikringen.
(5) Forbundsstyret kan for spillere over 15 år ved kalenderårets begynnelse stille
medlemsregistret til disposisjon for næringsliv og organisasjoner, men den enkelte spiller
har reservasjonsrett mot bruk av sitt navn. For spillere under 18 år har spillerens foresatte
reservasjonsrett.
(6) Spillere uten gyldig forsikring er ikke spilleberettiget jfr. § 2-1 e).
§ 2-7

SPILLEFORBUD LANDSLAGSSPILLERE

Klubb kan ikke benytte spillere som er tatt ut på landslag uten at det foreligger samtykke fra
forbundsstyret. Spilleforbudet gjelder fra tiltaket starter og til landskampen er spilt.
§ 2-8

BENEVNELSER PÅ LAG

(1) Et lag som deltar i konkurranser etter dette reglement, skal benytte navnet til klubb som
er medlem av NIF og NFF.
(2) Når to eller flere klubber har fått godkjent deltakelse med sammensatt lag, jfr. § 2-9, må

laget benytte navn som viser at det består av spillere fra flere klubber. Navnet skal
godkjennes av kretsen.
(3) Når en klubb stiller med flere lag i samme aldersklasse, skal lagene benevnes ved
fortløpende nummerering, alfabetisering eller annet passende navn.
§ 2-9

SAMMENSATTE LAG OG BEDRIFTSLAG

(1) Der det er nødvendig for å gi et kamptilbud, kan kretsen eller forbundsstyret i alle
aldersklasser etter søknad godkjenne at to eller flere klubber spiller med
sammensatte lag. Godkjenningen gjelder for én sesong om gangen. I seniorklassene
kan ikke sammensatte lag delta høyere enn i 4. divisjon for menn eller 2. divisjon for
kvinner. Sammensatte lag kan ikke delta i NM.
(2) Søknaden må være undertegnet av leder av eller annen med fullmakt fra de involverte
klubber og være fremsatt innen den frist som er satt av den krets som administrerer
serien. Søknaden må inneholde opplysninger om hvilken av de samarbeidende klubber
som skal være ansvarlig for laget etter NFFs lov og reglementer. Søknaden skal også
presisere hvilken av de samarbeidende klubbene som skal opprettholde rettighetene i
seriesystemet hvis samarbeidet opphører.
(3) Med de begrensninger som følger av (1) tredje setning gjelder de alminnelige reglene om
opp- og nedrykk og mesterskap i seriespill for sammensatte lag.
(4) Spillere som deltar på sammensatte lag, kan samtidig spille på sine respektive klubbers
andre lag.
(5) Bedriftslag kan etter søknad gis tillatelse til å delta i det ordinære seriespill. Med de
begrensninger som følger av forrige setning gjelder de alminnelige reglene om opp- og
nedrykk og mesterskap i seriespill for sammensatte lag. Bedriftslag som deltar i ordinært
seriespill aksepterer gjennom påmeldingen til seriespillet at NFFs bestemmelser gjelder
for dette. Det samme gjelder for den enkelte spiller som deltar for bedriftslag.
§ 2-10 FLERE LAG I SAMME ALDERSKLASSE

(1) En klubb kan stille med flere lag i samme aldersklasse. I seniorklassen skal lagene spille i
forskjellig divisjon med unntak for i kretsens laveste divisjon der en klubb kan ha flere lag.
De lavere rangerte lagene deltar i seriesystemet på lik linje med førstelagene, med
følgende begrensninger:
a) Andrelag og lavere rangert lag kan ikke rykke høyere opp enn til divisjonen under
høyere rangert lag. Dersom klubben har flere lag i laveste divisjon, regnes disse som
likestilte, og ett av disse lagene kan rykke opp. Dette laget skal neste sesong regnes
som høyere rangert enn laget som blir værende i laveste divisjon.
b) I kvinneklassene kan andrelag ikke rykke høyere opp enn til 2. divisjon.
(2) Når det i samme aldersklasse deltar flere lag fra samme klubb og ett av disse lagene
trekker seg eller blir utelukket, kan klubbens øvrige lag i aldersklassen delta videre.
(3) Når en klubb stiller med flere lag i samme klasse, gjelder reglene om spilleberettigelse i §
2-11 og § 2-12 i tillegg til de alminnelige regler. Dersom klubben har flere lag i laveste
divisjon, gjelder begrensningene i § 2-11 og § 2-12 for all utveksling av spillere mellom
disse lagene, uansett hvilken vei spillerne går.
§ 2-11

DELTAKELSE PÅ LAVERE SENIORLAG

(1) Stiller en klubb med flere lag i samme aldersklasse, og det høyere rangerte laget spiller i

en serie hvor det er tillatt med maks 3 innbyttere, må en spiller for å være spilleberettiget
i obligatorisk kamp for andrelaget eller lavere rangert lag, ikke ha spilt fra start av i et
høyere rangert lags siste obligatoriske kamp, uavhengig av om kampen ble spilt i serie
eller NM. Dette gjelder selv om kampen ble avbrutt eller senere kjent ugyldig. Spiller det
lavere rangerte laget ved seriestart før det høyere rangerte laget, er det kun spillere som
ikke spilte for det lavere rangerte laget som kan starte sesongens første obligatoriske
kamp for det høyere rangerte laget. Tilsvarende gjelder i andre obligatoriske kamper det
lavere rangerte lag spiller før høyere rangert lags første obligatoriske kamp.
(2) Spiller det høyere rangerte laget i serie, hvor det er tillatt med inntil sju innbyttere på
elleverlag kan det totalt benyttes inntil fem spillere som ble benyttet på nærmeste høyere
rangerte elleverlag i samme aldersklasse i siste obligatoriske kamp, frem til den neste
obligatoriske kamp for det nærmeste høyere rangerte elleverlaget. Spiller det lavere
rangerte laget ved seriestart en eller flere kamper før det høyere rangerte laget, er det
totalt inntil fem spillere som er benyttet på det lavere rangerte laget som er
spilleberettiget for det høyere rangerte laget i første kamp.
(3) En spiller som har deltatt i mer enn halvparten av de obligatoriske kampene for et lag som
trekker seg eller blir utelukket, kan ikke delta på lavere lag før tidligst i 4. obligatoriske
kamp deretter.
(4) For å være spilleberettiget for andrelaget eller lavere rangert lag i kvalifiseringskamp for
opp- og nedrykk mellom divisjonene samt i kamper om kretsmesterskap, må en spiller fra
høyere rangert seniorlag ha spilt i minst 1/3 av det lavere rangerte lagets kamper i den
perioden spilleren har vært spilleberettiget for klubben i inneværende sesong.
(5) Fra det lavest rangerte elleverlaget til et sjuerlag kan det totalt, av de som har vært på
banen, overføres inntil fem spillere fram til elleverlagets neste obligatoriske kamp. Fra det
lavest rangerte ellever- eller sjuerlaget til et femmerlag kan det overføres inntil fem
spillere fram til ellever- eller sjuerlagets neste obligatoriske kamp.
(6) På et sjuerlag kan det totalt benyttes inntil fem spillere som ble benyttet på øvrige
sjuerlag i samme aldersklasse i siste obligatoriske kamp.
§ 2-12

DELTAKELSE PÅ LAG I GUTT/JENTE 13-, 14-, 15-, 16-ÅRSKLASSE OG JUNIORKLASSER

(1) På et elleverlag kan det totalt benyttes inntil fem spillere som ble benyttet på øvrige
elleverlag i samme aldersklasse i siste obligatoriske kamp.
(2) På et nierlag kan det totalt benyttes inntil fem spillere som ble benyttet på øvrige nierlag i
samme aldersklasse i siste obligatoriske kamp.
(3) På et sjuerlag kan det totalt benyttes inntil fem spillere som ble benyttet på øvrige
sjuerlag i samme aldersklasse i siste obligatoriske kamp.
(4) På et femmerlag kan det totalt benyttes inntil fem spillere som ble benyttet på øvrige
femmerlag i samme aldersklasse i siste obligatoriske kamp.
(5) Spill i en spillform legger ingen begrensninger på adgangen til å spille i annen spillform.
(6) Reglene i denne bestemmelse gjelder også når to eller flere lag fra en klubb spiller i
samme avdeling eller om samme mesterskap og ett av klubbens lag deltar i kampene om
kretsmesterskapet.

(7) For å være spilleberettiget for andrelaget eller lavere rangert lag i kvalifiseringskamp for
opp- og nedrykk mellom divisjonene samt i kamper om kretsmesterskap, må en spiller fra
høyere rangert lag ha spilt i minst 1/3 av det lavere rangerte lagets kamper i den perioden
spilleren har vært spilleberettiget for klubben i inneværende sesong.
§ 2-13

ANTALL INNBYTTERE

Lag i 4. divisjon menn og lavere, 2. divisjon kvinner og lavere, samt lag i aldersbestemte klasser
kan benytte inntil sju innbyttere. En spiller som er byttet ut kan byttes inn igjen.
§ 2-14 DOMMERAUTORISASJON

(1) For å få autorisasjon som dommer må man være medlem av klubb tilsluttet NFF og ha fylt
16 år. Dommer må ha bestått teoretiske og praktiske prøver fastsatt av kretsen. Dommer
som ikke har vært aktiv de siste 3 år, må avlegge nye prøver.
(2) Avgjørelser om autorisasjon tas av kretsstyret etter innstilling fra kretsens
dommerkomité.
(3) Autorisasjon kan trekkes tilbake av kretsstyret eller forbundsstyret ved brudd på § 2-19
eller dersom man ellers viser seg uskikket til å være dommer.
(4) Med mindre det foreligger gyldig grunn til annet plikter autoriserte dommere hver sesong
å påta seg minst 20 oppdrag som dommer eller assistentdommer som de får tildelt etter §
2-16, samt 4 oppdrag som observatør.
(5) Bestemmelser om klubbdommere samt aldersgrenser for dommere i barne- og
ungdomsfotballen følger av § 2-5.
§ 2-15

KRETSDOMMERE

(1) Kamper i 4. divisjon menn og 2. divisjon kvinner skal primært dømmes av nøytral
kretsdommer eller andre nøytrale dommere med autorisasjon etter § 2-14 som er
særskilt oppnevnt.
(2) Kretsen oppnevner hvert år kretsdommere. Kretsdommere må ha autorisasjon etter § 214.
§ 2-16 TILDELING AV DOMMEROPPDRAG

(1) I 4. og lavere divisjoner menn, 2. og lavere divisjoner kvinner samt aldersbestemte klasser
fastsetter kretsen hvilke divisjoner, klasser og kamper som skal ha nøytrale dommere og
oppnevner disse. I divisjoner, klasser og kamper hvor kretsen ikke har satt opp dommer er
hjemmelaget ansvarlig for dommer.
(2) Oppnevnelse av dommer skal i god tid før kampen meddeles lagene og andre involverte,
herunder observatør og delegat.
§ 2-17

TILDELING AV OPPDRAG SOM ASSISTENTDOMMER/LINJEVAKT

(1) I 4. og lavere divisjoner menn, 2. og lavere divisjoner kvinner samt aldersbestemte klasser
oppnevner kretsen assistentdommere så langt det er mulig.
(2) I kamper hvor det ikke er oppnevnt assistentdommere, skal hvert lag stille en linjevakt
såfremt det ikke oppnås enighet om annet.
§ 2-18 NØYTRALITET

(1) I kamper som nevnt i § 2-15 og der en dommer etter kretsens beslutning etter § 2-16 skal
være nøytral, kan ikke dommeren være medlem av noen av kampens klubber.

(2) Kretsen kan gi dispensasjon fra kravet i (1).
§ 2-19 ETISKE BESTEMMELSER

(1) Dommer, assistentdommer og fjerdedommer skal opptre på en profesjonell og
rettskaffen måte. De har ikke anledning til å motta gave eller annen fordel som direkte
eller indirekte er knyttet til oppdrag som de er oppnevnt til. De skal ikke selv eller
gjennom andre delta eller medvirke i veddemål knyttet til kamper på det nivå de
dømmer.
(2) Dommer, assistentdommer eller fjerdedommer som oppfatter seg som mål for
bestikkelser eller forsøk på bestikkelser, skal umiddelbart melde fra til den myndighet
kampen sorterer under.
§ 2-20 KONTROLL AV BANE M.V.

Dommeren skal før avspark kontrollere banen, baller, drakter og utstyr.
§ 2-21

KAMPRAPPORT

(1) I alle kamper føres kamprapport. Kamprapporten er det offisielle dokument om kampen,
og opplysningene der legges til grunn ved utarbeidelse av tabell, for karantener etter kort
og i alle andre sammenhenger. En kamprapport skal i alle tilfeller inneholde opplysninger
om kampnummer, aldersklasse og divisjon, lagenes navn, kampdato og -tidspunkt,
spillested, dommernes og spillernes navn, advarsler, utvisninger, pause- og sluttresultat,
om noen av lagene har varslet at protest vil bli nedlagt, og laglederes og dommernes
underskrift.
(2) I kamper i 4. og lavere divisjoner menn, 2. og lavere divisjoner kvinner samt
aldersbestemte klasser skal lagene senest 15 minutter før kampstart fylle ut navn og
draktnummer på inntil 18 spillere, samt navn på lagets ansvarlige leder eller trener. Lag
som ikke har 18 aktuelle spillere ved kampstart, kan fylle inn resterende navn hos
dommeren i pausen. Spillere må være oppført i kamprapporten før de kan delta i
kampen. Forbundsstyret og krets kan for serier de administrerer, bestemme at også
spillernes fødselsår skal føres inn i kamprapporten. Lagene har selv ansvaret for å oppsøke
dommeren etter kampen for å kontrollere, oppdatere og signere kamprapporten. Øvrige
opplysninger i kamprapporten fylles ut av kampens dommer.
(3) En representant for hver av klubbene skal underskrive kamprapporten etter kampens
avslutning. Lagene har selv ansvaret for å oppsøke dommeren for å underskrive
rapporten.
(4) Dommeren har ansvaret for at original kamprapport og skriftlig redegjørelse om
disiplinære eller arrangementsmessige uregelmessigheter sendes den myndighet kampen
sorterer under så snart som mulig etter kampen. Kamprapport skal sendes også der
kampen ikke blir spilt eller blir avbrutt. Forbundsstyret kan fastsette egne bestemmelser
om innsendingen.
§ 2-22 UTGIFTSDEKNING

Forbundsstyret fastsetter reiseregulativ for dommere samt et vederlag pr. kamp.

KAPITTEL 3. BANER, ARENAER, BALLER, DRAKTER OG UTSTYR
§ 3-1

GENERELLE KRAV TIL BANER OG ARENAER

(1) Kamper etter dette reglementet skal spilles på gressbaner, kunstgressbaner eller grusbaner.

(2) Forbundsstyret kan utarbeide egne sikkerhetsbestemmelser for den enkelte divisjon.
(3) I alle kamper skal målnett benyttes.
(4) Kretsen kan stille krav til de arenaer som skal benyttes.
(5) Kamper kan kun spilles på baner som er i en slik forfatning at de er egnet til å spille fotball
på.
§ 3-2

STØRRELSE PÅ BANER

I alle klasser gjelder de krav til banestørrelse som følger av spillereglene.
§ 3-3

GODKJENNELSE AV BANER OG ARENAER.

Baner og arenaer godkjennes til bruk i bestemte divisjoner eller aldersklasser av den
myndighet divisjonen eller aldersklassen sorterer under. Når godkjennelse er gitt, gjelder
denne inntil videre, men kan trekkes tilbake dersom banen ikke lenger tilfredsstiller kravene.
Endringer av bane eller arena skal snarest varsles godkjennende myndighet.
§ 3-4

DISPENSASJON FRA KRAVENE I §§ 3-1 OG 3-2

(1) Kretsen kan gi dispensasjon fra kravene i §§ 3-1 og 3-2 eller fra bestemmelser fastsatt
med hjemmel i disse. Dispensasjon kan gis for inntil ett år av gangen, og kan fornyes.
Dispensasjoner og fornyelser skal meddeles de klubber som har lag i samme avdeling.
(2) Kretsens avgjørelser om å fornye dispensasjoner etter (1) kan påklages til forbundsstyret
av klubber som har lag i samme avdeling. Klage må fremmes innen én uke etter at slik
melding som nevnt i (1) tredje setning er mottatt.
(3) De fastsatte minimumsmål i Spilleregel 1 kan kun fravikes for de aldersbestemte klasser.
§ 3-5

BALLER

(1) Arrangøren skal holde minst tre godkjente matchballer.
(2) I gutt/jente 10-14 årsklassene, og i barneskolekamper, benyttes ball nr. 4. I gutt/jente 10årsklasse og yngre kan kretsen beslutte at ball nr. 3 skal benyttes i stedet.
(3) I alle andre klasser benyttes ball nr. 5.
§ 3-6

DRAKTER

(1) Klubb plikter å sende opplysninger til kretsen på fastlagt skjema om fargene på
hoveddrakten som dens lag benytter. Fargen på reservedrakten skal skille seg fra
hoveddrakten både på trøye, shorts og strømper. Drakt anses godkjent dersom det ikke
kommer innsigelser fra kretsen innen tre uker.
(2) Drakter skal ha nummer på trøyens rygg. Tallene skal være 25 cm høye. Trøyen kan ha
spillerens etternavn eller tilnavn over eller under tallene. Bokstavene i navnet kan være
inntil 5 cm høye.
(3) Har lagene etter dommerens mening for like drakter, har godkjente drakter fortrinnsrett
overfor ikke-godkjente drakter. Dersom begge lag har godkjente drakter, må bortelaget
skifte. Har ikke bortelaget selv alternative drakter, skal arrangøren skaffe bortelaget annet
draktsett.
§ 3-7

FOTTØY

Som fottøy kan benyttes fotballstøvler, joggesko eller gummisko.

KAPITTEL 4. SERIESPILL – DIVISJONSINNDELING,
TABELLPLASSERING OG OPP- OG NEDRYKK
§ 4-1

OVERSIKT OVER DE SERIER SOM ORGANISERES

(1) I seniorklassen for menn og kvinner er seriespillet inndelt i divisjoner fra 0. divisjon og
nedover, med opp- og nedrykk mellom sesonger etter bestemmelsene i dette kapittel.
Den enkelte divisjon kan deles inn i sideordnede avdelinger. Ved siden av det ordinære
seriesystemet kan det arrangeres egne serier for andre lag enn klubbenes førstelag.
(2) Lag som ikke har deltatt i seriespill foregående sesong, starter i laveste divisjon i
vedkommende krets. Kretsen kan gjøre unntak for en klubbs andrelag eller lavere rangert
lag. Slikt lag kan etter søknad plasseres direkte inn i 4. eller lavere divisjon under
forutsetning av at det er minst 2 divisjoner opp til klubbens nærmeste høyere rangerte
lag.
(3) I de aldersbestemte klasser arrangeres seriespill på krets- eller interkretsnivå. Seriespill
innenfor den enkelte aldersklasse kan inndeles i forskjellige divisjoner med opp- og nedrykk
mellom sesonger etter bestemmelser fastsatt av den myndighet serien sorterer innenfor.
På kretsnivå kan aldersklasser også deles inn i sideordnede avdelinger.
§ 4-2

KAMPER OG POENG

(1) I den enkelte serie spiller hvert lag mot de andre lagene to ganger (dobbel serie), men
krets kan bestemme at lagene i serier organisert av den kun skal møte hverandre én gang
(enkel serie). I serier med 8 eller færre lag, kan kretsen beslutte at lagene skal møte
hverandre flere enn to ganger.
(2) For vunnet kamp gis 3 poeng, for uavgjort 1 poeng og for tapt kamp 0 poeng.
§ 4-3

PLASSERING PÅ TABELLEN

(1) Lagene i en serie rangeres ved en tabell der rekkefølgen bestemmes av poengtallet.
(2) Har to eller flere lag like mange poeng, går det lag foran som har møtt til flest kamper.
(3) Står to eller flere lag fortsatt likt etter at antall oppmøter er tatt i betraktning, går det lag
foran som har best målforskjell. Har noen av lagene fått registrert 3-0 etter
Breddereglementet §§ 9-2, 9-6 eller Reaksjonsreglementet 5-10, skal resultatene mot de
motstandere det gjelder, regnes for 3-0 i tilsvarende kamper også for de øvrige lag som
står likt.
(4) Står to eller flere lag fortsatt likt etter at målforskjellen er tatt i betraktning, går det lag
foran som har scoret flest mål. Bestemmelsen i (3) annen setning gjelder tilsvarende.
(5) Står to lag fortsatt likt etter at antall scorede mål er tatt i betraktning, er resultatet av
innbyrdes kamper avgjørende. Ved likhet i dobbel serie teller scorede mål på bortebane
dobbelt. Står tre eller flere lag fortsatt likt etter at antall scorede mål er tatt i betraktning,
avgjøres rekkefølgen av en tabell satt opp etter de innbyrdes oppgjør mellom disse
lagene.
(6) Dersom rekkefølgen fortsatt ikke er avgjort etter (5), og det gjelder mesterskap eller opp/nedrykking, skal den avgjøres ved kvalifiseringsspill.
§ 4-4

KVALIFISERINGSSPILL. SLUTTSPILL

(1) Der hvor det etter dette reglement skal spilles kvalifiseringskamper mellom to lag om

opp- eller nedrykk eller sluttspillkamper om mesterskap, beslutter den myndighet serien
sorterer under om det skal spilles to kamper, borte og hjemme, én kamp på et av lagenes
hjemmebane, eller én kamp på nøytral bane.
(2) Når det i kvalifisering eller sluttspill mellom to lag spilles én kamp på nøytral bane, og det
står uavgjort etter ordinær tid, spilles i alle klasser fra gutt/jente 13- årsklasse og oppover
ekstraomganger. Står det fortsatt uavgjort etter ekstraomgangene, avgjøres kampen ved
straffesparkkonkurranse.
(3) Når det ved kvalifisering eller sluttspill mellom to lag spilles borte og hjemme og de to
lagene til sammen har scoret samme antall mål, skal laget som har scoret flest mål på
bortebane regnes som vinner. Har lagene scoret like mange mål på bortebane, spilles
ekstraomganger. Står det fortsatt uavgjort etter ekstraomgangene, avgjøres kampen ved
straffesparkkonkurranse.
(4) Spilles kvalifisering eller sluttspill mellom flere lag, bestemmer vedkommende myndighet
kvalifiseringsmåten og banevalg. Kampene kan spilles etter utslagsmetoden eller ved at
alle møter alle én eller to ganger og det settes opp tabell.
§ 4-5

SENIORKLASSEN FOR MENN OG KVINNER

(1) I seniorklassen for menn og kvinner fastsetter kretsen hvor mange avdelinger det skal
være i hver divisjon og hvor mange lag det skal være i hver avdeling.
(2) Vinneren i hver divisjon er årets kretsmester. Dersom det innenfor samme krets er flere
avdelinger i samme divisjon, spiller avdelingsvinnerne kvalifiseringsspill om å bli
kretsmester.
(3) Kretsen skal før sesongstart kunngjøre hvor mange lag som skal rykke opp og ned fra de
forskjellige divisjoner og avdelinger. I avdelinger med sju eller færre lag rykker som
hovedregel ett lag ned. I avdelinger med flere enn sju lag kan det besluttes at inntil tre lag
skal rykke ned.
§ 4-6

ALDERSBESTEMTE KLASSER

(1) Det spilles serie om kretsmesterskapet i alle klasser fra gutt/jente 13-årsklasse og eldre.
(2) Vinneren av serien er årets kretsmester. Spilles det i en aldersklasse flere divisjoner, er det
kun vinneren av den øverste divisjonen som er kretsmester. Dersom det innenfor kretsen
er sideordnede avdelinger i øverste divisjon, spiller avdelingsvinnerne kvalifiseringsspill
om å bli kretsmester.
(3) I klassene gutt/jente 12-årsklasse og yngre kåres ikke kretsmester.
(4) Kretsen skal før sesongstart kunngjøre hvor mange lag som skal rykke opp og ned fra de
forskjellige divisjoner og avdelinger.
§ 4-7

FELLESBESTEMMELSER OM OPP- OG NEDRYKK

(1) Antallet lag som skal rykke opp fra en divisjon kan ikke endres fra det som ble fastsatt før
sesongstart. Lag kan ikke fritas fra å rykke opp uten at særlige grunner foreligger.
(2) Antallet lag som rykker ned kan bli høyere eller lavere enn det som ble fastsatt før
sesongstart som følge av at flere eller færre lag enn forventet rykker ned fra høyere
divisjon, at lag trekker seg eller av andre grunner.

(3) Lag som etter det som ble fastsatt før sesongstart egentlig skulle rykket ned, blir kun
stående hvis det er plasser ledige etter at lagene fra lavere divisjon er rykket opp og
høyere divisjon er rykket ned. Lag som egentlig skulle rykket ned går likevel foran lag fra
lavere divisjon som har tapt kvalifiseringskamp(er) for opprykk. Lag som blir utelukket
etter kapittel 9 eller nedflyttet etter NFFs lov § 11-6 (1) bokstav n skal alltid rykke ned.
(4) Der hvor det etter anvendelse av (3) blir plasser tilgjengelige til lag som etter det som ble
fastsatt før sesongstart egentlig skulle rykket ned, og det er flere avdelinger innenfor
divisjonen, skal lagene rangeres som følger:
a) Der det er samme antall lag i alle avdelinger, rangeres lagene etter plassering på
tabellen. Er plasseringen lik, rangeres lagene etter antall poeng. Står lagene fortsatt
likt, gjelder bestemmelsene i § 4-3 (2)-(6).
b) Der det ikke er samme antall lag i alle avdelinger, rangeres lagene etter antall poeng
per spilte kamp. Står lagene fortsatt likt, gjelder bestemmelsene i § 4-3 (2)-(6)
tilsvarende, men slik at målforskjell og antall scorede mål deles på antall spilte
kamper.
Reglene i bokstav a og b ovenfor gjelder tilsvarende der opprykks- eller nedrykksplasser
skal fordeles på lag fra forskjellige avdelinger.
(5) Dersom et lag, etter det som ble fastsatt før sesongstart, egentlig skal rykke opp eller
delta i kvalifiseringsspill om opprykk, men likevel ikke kan rykke opp på grunn av
begrensningene i § 2-9 og 2-10, går retten til opprykk eller deltakelse i kvalifiseringsspill
om opprykk til det best plasserte laget i samme avdeling som kan rykke opp.

KAPITTEL 5. SERIESPILL – ADMINISTRATIVE OG ØKONOMISKE
BESTEMMELSER
§ 5-1

ADMINISTRATIVE ORGANER

(1) Kamper etter dette reglementet administreres av kretsene.
(2) Dersom alle lag i en avdeling i lavere divisjoner eller aldersklasser er fra samme krets,
administreres avdelingen av denne kretsen. Deltar det i seniorklassen lag fra flere kretser i
samme avdeling, fastsetter forbundsstyret hvert år hvilken krets som skal administrere
avdelingen. Forbundsstyret kan fastsette eget reglement for slike serier. Deltar det i
aldersbestemte klasser lag fra flere kretser i samme avdeling, skal kretsene bli enige om
hvilken som skal administrere serien.
§ 5-2

PÅMELDING OG AVGIFTER

Klubbene skal innen frist fastsatt av kretsen melde på de lag som skal delta i det ordinære
seriespill. Dette gjelder uavhengig av om laget skal delta i en divisjon som administreres av
forbundsstyret eller annen krets. Etter fristens utløp kan den myndighet som administrerer
vedkommende divisjon kun godkjenne påmeldinger av lag hvis det er mulig av hensyn til
serieoppsettet. Kretsen kan fastsette at det skal kreves ekstraavgift ved forsinkede
påmeldinger.
§ 5-3

SESONG

Seriespillet følger kalenderåret.

KAPITTEL 6. TURNERINGER ARRANGERT AV KLUBBER OG
KRETSER
§ 6-1

SØKNAD OG GODKJENNELSE

(1) Klubber som vil arrangere turneringer, må søke kretsen om dette. Søknaden skal
inneholde opplysning om tidspunkt, turneringsreglement, påmeldingsavgift og navn på
juryens leder. Det er et vilkår for å få godkjent en turnering at turneringsarrangør stiller
med kampverter.
(2) Skal utenlandsk lag delta i turneringen, skal søknad sendes gjennom arrangørens krets til
forbundsstyret. Det samme gjelder turneringer der klubb skal kunne benytte andre enn
egne spillere. Også krets må søke forbundsstyret for å få arrangere turneringer som nevnt i
første og annen setning. Invitasjoner til slike turneringer skal ikke sendes ut før godkjenning er
gitt.
(3) Søknadsfrist er 1. februar for turneringer som spilles sommer og høst og 1. oktober for
turneringer som spilles vinter og vår. Kretsen eller forbundsstyret kan gi dispensasjon fra
fristen. Søknad skal sendes på fastsatt skjema.
(4) Turneringsreglementet skal ha bestemmelser om behandling av brudd på
turneringsreglementet, NFFs kamp- og konkurranseregler, samt protester. Hvis
forbundsstyret eller kretsen ikke finner turneringsreglementet tilfredsstillende, skal det
settes som vilkår for godkjenningen at nærmere angitte bestemmelser endres eller
tilføyes.
(5) Forbundsstyret kan fastsette retningslinjer for behandling og vurdering av søknader etter
denne bestemmelsen.
§ 6-2

INNTEKTER FRA TURNERINGEN

Inntekter fra turnering kan kun gå til klubben eller kretsen selv eller til veldedige formål.
Påmeldingsavgiften til turneringer skal betales samlet som en lagavgift. Alle individuelle
avgifter skal være frivillige.
§ 6-3

DELTAKELSE OG SPILLEBERETTIGELSE

(1) Spillere som deltar i turnering uten å være medlem av klubb som er medlem i NFF må
tegne egen forsikring og skal ved påmeldingen skriftlig akseptere å være underlagt NFFs
lover og regler i forbindelse med arrangementet.
(2) I turneringer kan en klubb ikke benytte spillere som er spilleberettiget for andre klubber
uten at spillerens klubb har gitt skriftlig tillatelse og turneringsreglementet åpner for bruk
av spillere fra andre klubber. Slik dispensasjon må fremgå av invitasjonen til turneringen.
§ 6-4

KONKURRANSEREGLER

(1) Det må i turneringsreglementet klargjøres hvordan turneringen skal avvikles. Turneringer
kan bestå av seriespill, spill etter utslagsmetoden eller begge deler. Samme sted må det
klargjøres hvordan sammensetningen av lag skal skje, både i puljer for seriespill og i den
enkelte runde der det spilles etter utslagsmetoden.
(2) I turneringer for klassene for gutt/jente 13-årsklasse og yngre skal alle deltakende lag få
spille minst tre kamper.
§ 6-5

RANGERING AV LAG I SERIESPILL

Ved seriespill rangeres lagene etter bestemmelsene i § 4-3. I gutt/jente 12-årsklasse og yngre
kåres ikke turneringsvinner.

§ 6-6

AVGJØRELSE AV KAMPER SOM STÅR UAVGJORT ETTER ORDINÆR TID I SLUTTSPILL

(1) Arrangøren skal i turneringsreglementet ha bestemmelser om hvordan kamper avgjøres
når det står uavgjort etter ordinær tid i sluttspill.
(2) I 13-, 14- 15- og 16-årsklasse kan kamper avgjøres ved straffesparkkonkurranse om det
ikke skal spilles ekstraomganger.
(3) En uavgjort kamp kan forlenges med ekstraomganger på inntil 2 x 15 minutter i
seniorklassene og inntil 2 x 5 minutter i aldersbestemte klasser.
(4) Dommeren skal gi 5 minutter effektiv pause før første ekstraomgang. Mellom
ekstraomgangene skal det ikke være noen pause. Før første ekstraomgang foretas
loddtrekning som ved kampens begynnelse, jfr. spilleregel 8.
(5) I aldersbestemte klasser vinner det lag som scorer først i ekstraomgangene, og kampen
avbrytes derved (golden goal).
(6) Det spilles ikke ekstraomganger i oldboys- eller oldgirlsklassene. I disse klassene avgjøres
uavgjorte kamper etter bestemmelsene i § 6-7.
§ 6-7

AVGJØRELSE AV KAMPER SOM FORTSATT STÅR UAVGJORT ETTER
EKSTRAOMGANGENE

(1) Arrangøren skal i turneringsreglementet ha bestemmelser om hvordan kamper avgjøres
når det fortsatt står uavgjort etter ekstraomgangene.
(2) I klassene senior og junior, avgjøres kampene på én av følgende måter:
- ved straffesparkkonkurranse
- ved at det berammes omkamp. Er den første kampen spilt på et av lagenes bane, skal
den nye kampen spilles på det andre lags bane hvis annet ikke er bestemt.
(3) I gutt/jente 13-, 14-, 15- og 16-årsklasse, avgjøres kampene ved straffesparkkonkurranse.
§ 6-8

TURNERINGSJURY

(1) Til å behandle saker etter turneringsreglementet, NFFs kamp- og konkurranseregler, samt
protester, skal arrangøren oppnevne en jury på minst 3 medlemmer, hvorav ett skal
oppnevnes som leder. Alle jurymedlemmene skal være medlem i klubb som igjen er
medlem av NFF. Ingen klubb kan ha flere enn ett jurymedlem.
(2) Protester skal være undertegnet av lagleder eller klubbens fungerende leder, og
innleveres skriftlig sammen med gebyr fastsatt i turneringsreglementet. Hvis ikke annet
fremgår av turneringsreglementet, må protest nedlegges senest en time etter kampslutt.
(3) Juryen kan ilegge følgende sanksjoner:
a) Irettesetting.
b) Karantene for spiller, trener eller leder i inntil tre kamper.
c) Tap av kamp i turneringen som laget har vunnet eller spilt uavgjort.
Motstanderen tilkjennes tre poeng. Kampresultatet settes til 3-0.
d) Utelukkelse av lag fra turneringen.
e) Bøter med inntil kr 2.000,- for lag.
(4) I saker der det er tale om å ilegge sanksjoner gjelder reaksjonsreglementet tilsvarende.
Den det er tale om å ilegge sanksjoner, skal enten skriftlig eller muntlig få anledning til å
legge frem sitt syn på saken før avgjørelsen fattes.

(5) Mener juryen at det kan være grunnlag for strengere sanksjoner enn dem den selv kan
ilegge etter (3), anmelder juryen forholdet til den krets som arrangørklubben sorterer
under. Kretsen tar anmeldelsen til behandling etter reaksjonsreglementet kapittel 3.
(6) Juryens avgjørelse er i alle saker endelig.
§ 6-9

ØKONOMISK ANSVAR VED AVLYSNING AV TURNERING

Hvis en turnering blir avlyst mindre enn tre uker før turneringsstart, kan arrangøren bli stilt
økonomisk ansvarlig for utgifter som påmeldte lag har pådratt seg i forbindelse med planlagt
deltakelse.

KAPITTEL 7. PRIVATKAMPER, FOTBALLSKOLER M.V.
§ 7-1

PRIVATKAMPER MOT UTENLANDSK LAG

Privatkamper mot utenlandske lag må godkjennes av forbundsstyret.
§ 7-2

RETT TIL Å NEKTE ARRANGEMENT

Finner en krets at en privatkamp vil være til skade for en kamp som sorterer under denne, kan
den nekte kampen spilt. Det samme gjelder forbundsstyret der dette finner at en privatkamp
vil være til skade for kamper som sorterer under dette.
§ 7-3

FOTBALLSKOLER

Fotballskoler skal godkjennes av arrangørens krets før innbydelse sendes ut.
§ 7-4

DELTAKELSE I TURNERINGER OG KAMPER ARRANGERT AV ANDRE

(1) Medlemmer av NFFs klubber kan delta i turneringer og alternative spilleformer arrangert
av andre organisasjoner dersom dette ikke er i strid med NFFs lov § 11-5 (5) bokstav e.
Medlemmets forsikring innen NFF gjelder ikke ved deltakelse i slike arrangementer. For
fotballspillere med profesjonell status gjelder bestemmelser fastsatt i standard
spillerkontrakt.
(2) Et lag eller en spiller kan ikke uten forbundsstyrets tillatelse delta i kamp hvis overskudd
går til private personer eller formål.

KAPITTEL 8. TID, STED OG BANE FOR KAMPER
§ 8-1

SPILLEPLAN. BERAMMELSE AV ANDRE KAMPER.

(1) Kretsen kunngjør senest 2 uker før seriestart spilleplan for sesongen for de divisjoner den
administrerer i seniorklassene, samt i aldersbestemte klasser. Spilleplanen skal så langt
det er mulig angi tid, sted og bane for alle ordinære serierunder. Alle kamper i de to siste
serierundene skal så langt det er mulig spilles på samme tidspunkt.
(2) Tid, sted og bane for NM-kamper og kvalifiseringskamper berammes av den myndighet
kampen sorterer under. Berammelse skal skje så tidlig som mulig og alltid med minst 48
timers varsel, hvis ikke begge klubber samtykker i raskere berammelse.
(3) Dersom kretsen i tilfeller som nevnt i (1) likevel ikke har fastsatt tid, sted og bane for en
kamp, fastsettes dette av hjemmelaget. Motstanderlaget og kretsen må underrettes
senest 2 uker før kampen. Kamper berammet av kretsen har fortrinnsrett til banene.
§ 8-2

ENDRINGER I SPILLEPLANEN. OMBERAMMELSE

Den myndighet kampen sorterer under kan gjøre endringer i den kunngjorte spilleplan eller
foreta omberammelser av kvalifiseringskamper. Slike endringer skal meddeles så tidlig som
mulig og alltid med minst 48 timers varsel, hvis ikke begge klubber samtykker i kortere frist.

Flytting av kampen til en nærliggende bane eller til et annet tidspunkt samme dag kan skje
med kortere varsel enn 48 timer.
§ 8-3 UTSETTELSE OG AVBRYTELSE AV KAMPER SOM FØLGE AV STENGING AV BANER,
SIKKERHETSMESSIGE FORHOLD MV.

(1) Baner kan stenges og kamper derved utsettes der dette av sportslige hensyn er
nødvendig på grunn av banens forfatning eller rådende værforhold.
(2) I alle klasser kan baneeier (banestyret) treffe beslutning om stenging av banen. Dette må i
tilfelle gjøres før dommeren kommer til banen, og helst i så god tid at arrangørklubb kan
orientere bortelag, dommer og øvrige involverte før avreise. Har dommeren kommet til
banen, kan banen ikke stenges uten dennes samtykke.
(3) Dommeren kan i alle divisjoner og aldersklasser avbryte en kamp der værforholdene
nødvendiggjør dette.
(4) Kamper kan ellers utsettes eller avbrytes på grunn av alvorlige og uforutsette hendelser
utenfor partenes kontroll.
(5) Dommeren kan i alle divisjoner og aldersklasser utsette eller avbryte en kamp der
sikkerhetsmessige årsaker nødvendiggjør dette.
§ 8-4

UTSETTELSE PGA REPRESENTASJON PÅ LANDS- ELLER KRETSLAG

(1) Med de begrensninger som følger av (3) har en klubbs førstelag i seniorklassen etter
søknad krav på utsettelse av kamp dersom:
a) to av lagets faste spillere deltar på J-17/G-18 eller høyere rangert landslag, eller
b) tre eller flere av lagets faste spillere deltar i samling/kamp arrangert av krets eller
forbund.
(2) Med fast spiller menes en som har spilt fra start i minst 2 av de 3 siste obligatoriske
kampene for klubbens førstelag som spilleren har vært tilgjengelig for. Spilleren regnes
ikke for å ha vært tilgjengelig i kamper der han har vært ilagt karantene eller har vært ute
med dokumentert langtidsskade. I de første kampene i sesongen og når spilleren er ny i
klubben, skal det i stedet legges vekt på deltakelse fra start av i forutgående privatkamper
eller andre relevante forhold.
(3) Utsettelse kan kun gis dersom det er mulig å omberamme kampen uten at
motstanderlaget må spille flere enn to kamper innenfor en seksdagersperiode, og den
omberammede kampen kan spilles før nest siste serierunde i sesongen. Klubber kan ikke
på dette grunnlag få utsatt mer enn én kamp på rad. Dersom vedkommende lands- eller
kretslag deltar i turneringsspill, kan det kun gis utsettelse i den første kampen i den
perioden spillerne er borte.
§ 8-5

UTSETTELSE PÅ GRUNN AV SYKDOM ELLER AKUTTE HENDELSER

(1) Lag som på grunn av sykdom ikke disponerer et tilstrekkelig antall spilleberettigede
spillere til en kamp, kan etter søknad få utsatt kamp. Søknaden sendes den myndighet
kampen sorterer under, og må inneholde legeerklæring for de aktuelle spillerne. Den
myndighet kampen sorterer under kan kreve at de aktuelle spillerne skal undersøkes av
annen lege.
(2) Et lag kan etter søknad få utsatt førstkommende kamp dersom en eller flere av lagets
spillere eller ledere blir rammet av en plutselig, alvorlig sykdom, skade etter ulykke eller
død i løpet av de siste tre døgn før kampen. Søknaden sendes den myndighet kampen

sorterer under.
(3) Et lag kan etter søknad også få utsatt førstkommende kamp på grunn av andre plutselige,
uforutsette hendelser som gjør det urimelig å kreve at laget gjennomfører kampen.
Søknaden skal inneholde dokumentasjon for hendelsen. Søknaden sendes den myndighet
kampen sorterer under.
§ 8-6

FØLGER AV UTSATTE KAMPER

(1) Kamper som blir utsatt etter § 8-2, § 8-3, § 8-4 og § 8-5 skal spilles så snart som mulig.
Den myndighet kampen sorterer under berammer ny kamp etter å ha hørt begge
klubbene.
(2) Den nye kampen skal fortrinnsvis spilles på samme bane og med samme arrangør.
Forbundsstyret kan vedta avvikende bestemmelser for kamper i Norgesmesterskap.
§ 8-7

FØLGER AV AVBRUTTE KAMPER

(1) Kamper som blir avbrutt etter §§ 8-3 skal gjenopptas så snart som mulig, med mindre
særlige forhold foreligger. Foreligger særlige forhold kan kampresultatet fastsettes til
stillingen ved tidspunktet for avbrytelsen. Dersom en kamp skal gjenopptas, berammer
den myndighet kampen sorterer under ny kamp etter å ha hørt begge klubbene.
(2) Ved gjenopptagelse av avbrutt kamp består stillingen fra tidspunktet kampen ble avbrutt
på, og kun den resterende delen av kampen skal spilles. Alle spillere som var
spilleberettiget til den opprinnelige kampen, vil være spilleberettiget i den gjenopptatte
kampen. Advarsler og utvisninger gitt før avbrytelsen, gjelder også etter gjenopptagelsen.
Kampen gjenopptas på samme sted hvor kampen ble avbrutt. Hvis kampen ble stoppet
under normal flyt i spillet, blir ballen droppet der den var under avbrytelsen.
(3) Gjenopptatt kamp skal fortrinnsvis spilles på samme bane og med samme arrangør.
Forbundsstyret kan treffe avvikende bestemmelser for norgesmesterskapskamper.
(4) Er en kamp avbrutt etter § 8-3 (5) som følge av forhold som et av lagene eller et av
lagenes supportere kan bebreides for, tilkjennes motstanderen 3 poeng og
kampresultatet settes til 3-0. Dersom motstanderen ledet kampen med tre mål eller mer,
opprettholdes resultatet. Kan begge lag eller begge lags supportere bebreides for at
kampen ble avbrutt, settes kampresultatet til 0-0, og ingen av lagene tilkjennes poeng
med mindre særlige forhold tilsier noe annet. Dersom særlige forhold foreligger, kan
kampresultatet på tidspunktet for avbrytelsen opprettholdes, det kan berammes
omkamp eller det ene laget kan tilkjennes seieren.
§ 8-8

ØKONOMISK OPPGJØR ETTER UTSATTE KAMPER

(1) Billetter som er solgt til en kamp som utsettes, skal gjelde for omkampen, med mindre de
blir innlevert av innehaveren. Med unntak for sesongkort plikter arrangøren å refundere
billetter som innleveres.
(2) Arrangement av og oppgjør etter ny kamp skjer etter de vanlige regler, jfr.
kampreglementet § 6-4 og §§ 7-4 og 7-5, men slik at inntekter fra den utsatte kampen
legges inn i regnskapet for den nye kampen. Arrangørens utgifter til annonsering,
dommere, vakthold m.v., og bortelagets reise- og oppholdsutgifter til den utsatte kampen
deles likt mellom klubbene hvis slike utgifter ble pådratt også til den kampen som ble
utsatt.
§ 8-9

ØKONOMISK OPPGJØR ETTER AVBRUTTE KAMPER

(1) Ved avbrutt kamp refunderes ikke billetten. Arrangøren plikter å informere publikum om
dette på billetten.

(2) Bortelagets reise- og oppholdsutgifter samt arrangørens utgifter til annonsering,
dommere, vakthold m.v. dekkes av inntektene fra kampen. Dersom inntektene ikke er
tilstrekkelige, deles de overskytende utgiftene likt mellom klubbene.
(3) Arrangøren kan i bruttoinntekten trekke fra de utgifter som er nevnt i (2). Nettoinntekten
deles likt mellom klubbene.

KAPITTEL 9. FREMMØTE. UTEBLIVELSE. FEIL FRA ARRANGØR
§ 9-1

LAGS FREMMØTE TIL KAMPER

(1) En kamp skal begynne til fastsatt tid. Et lag plikter å reise så tidlig at laget er fremme i god
tid før kampen.
(2) Når et lag før eller under reisen forstår at det ikke ville være spilleklart til fastsatt
kamptidspunkt, skal det omgående informere motstanderlaget om forsinkelsen. Dommer
og motstanderlaget har etter slik beskjed plikt til å vente i inntil 45 minutter etter fastsatt
kamptidspunkt, med mindre det reisende laget opplyser at det heller ikke vil kunne rekke
dette tidspunktet. Hvis kampen ikke kan starte innen 45 minutter etter fastsatt
kamptidspunkt, regnes det forsinkede laget som uteblitt dersom det ikke har hatt gyldig
grunn.
(3) Dersom et lag ikke gir beskjed før kampstart om at det er forsinket, regnes det som
uteblitt dersom det uten gyldig grunn ennå ikke har møtt når det har gått 10 minutter
etter fastsatt kamptidspunkt.
(4) Gyldig grunn foreligger der laget er blitt hindret av forhold under reisen som man ikke
med rimelighet kunne forutsett eller overvunnet følgene av.
(5) I elleverfotball må et lag ha minst 7 spillere for å kunne begynne kampen. Stiller laget med
færre spillere, regnes laget som uteblitt.
(6) I nierfotball må et lag ha minst 6 spillere for å kunne begynne kampen. Stiller laget med
færre spillere, regnes laget som uteblitt.
(7) I syverfotball må et lag ha minst 5 spillere for å kunne begynne kampen. Stiller laget med
færre spillere, regnes laget som uteblitt.
(8) I femerfotball må et lag ha minst 3 spillere for å kunne begynne kampen. Stiller laget med
færre spillere, regnes laget som uteblitt.
§ 9-2

VIRKNINGER AV Å UTEBLI ELLER Å TREKKE SEG FRA KAMP

(1) Hvis et lag uteblir fra en kamp, skal den myndighet kampen sorterer under ta saken til
behandling etter at kamprapport eller annen rapport er mottatt. Det uteblitte laget skal
gis anledning til å uttale seg før avgjørelse tas. Motstanderlagets syn på saken kan
innhentes før avgjørelse tas.
(2) Lag som uteblir fra seriekamp uten gyldig grunn, skal ved første gangs uteblivelse regnes
for å ha tapt kampen med resultat 0-3. Ved ny uteblivelse i samme sesong skal laget –
med mindre særlige forhold tilsier noe annet – utelukkes fra fortsatt spill i inneværende
sesong og alle lagets kamper annulleres. Lag som utelukkes regnes ved seriens avslutning
som siste lag på tabellen og skal rykke ned en divisjon. Det samme gjelder lag som trekker
seg fra serien.

(3) At et lag trekker seg fra en allerede påbegynt kamp, behandles på samme måte som om
laget hadde uteblitt. I kamper om poeng, tilkjennes motstanderen 3 poeng og
kampresultatet settes til 3-0. Dersom motstanderen ledet kampen med tre mål eller mer,
opprettholdes resultatet.
(4) Krets kan fastsette standardgebyr for å utebli eller trekke seg fra kamp eller fra videre
deltakelse.
(5) Hvis et lag har uteblitt med gyldig grunn, gjelder reglene i §§ 8-6 og 8-7 tilsvarende.
(6) Virkningene angitt i (1) til (5) er ikke til hinder for at klubben ilegges sanksjon etter
Reaksjonsreglementet, jf. NFFs lov § 11-6 og Reaksjonsreglementet kap. 3.
§ 9-3

ØKONOMISK ANSVAR

(1) Et lag som uteblir eller trekker seg fra kamp, eller blir utelukket fra fortsatt spill, kan
ilegges erstatningsansvar etter reglene i denne paragraf.
(2) Der hjemmelaget uteblir eller trekker seg fra en påbegynt kamp, skal klubben betale
bortelagets reiseutgifter. I dobbel serie skal lag som har gjennomført sin hjemmekamp,
men som uteblir eller trekker seg fra returkampen, eller har blitt utelukket før denne
skulle vært spilt, betale motstanderklubbens reiseutgifter til den kamp som ble spilt.
Tilsvarende gjelder dersom et lag har uteblitt fra bortekamp, men senere spiller
hjemmekampen. For øvrig kan erstatning ilegges etter avgjørelsesmyndighetens skjønn.
(3) Erstatningskrav må fremmes overfor den myndighet kampen sorterer under innen 30
dager etter siste kamp i avdelingen. Reiseutgifter som kreves erstattet må dokumenteres.
§ 9-4

DOMMERS FREMMØTE TIL KAMPER

Der ikke annet følger av turneringsreglementet, skal dommeren møte senest 30 minutter før
kampen og gi seg til kjenne for laglederne eller kapteinene.
§ 9-5

UTEBLIVELSE AV NØYTRAL DOMMER

(1) Denne bestemmelsen gjelder dommers uteblivelse fra kamper der det etter § 2-15 eller
etter beslutning av krets etter § 2-16 skal være nøytral dommer.
(2) Har ikke dommeren møtt til kampstart, skal lagene fortsatt forsøke å gjennomføre
kampen. Følger ikke annet av turneringsreglementet, skal ny dommer utpekes etter
bestemmelsene i denne paragraf.
(3) Er det til kampen oppnevnt nøytrale assistentdommere med autorisasjon etter § 2-14, er
den av disse som dømmer i høyeste divisjon reservedommer. Er dette likt, er
ansienniteten avgjørende. Arrangøren plikter i slike tilfelle å skaffe ny assistentdommer,
fortrinnsvis en nøytral, autorisert dommer.
(4) Er det til kampen ikke oppnevnt nøytral assistentdommer med autorisasjon etter § 2-14,
kan den uteblitte dommer erstattes av en annen nøytral dommer med autorisasjon etter
§ 2-14 som er utpekt av krets eller forbund til å dømme på nivået etter bestemmelsene i
kampreglementet §§ 4-2 til 4-5.
(5) Dersom dommer som nevnt i (4) ikke er tilgjengelig, plikter lagene - eventuelt under
protest - å gjennomføre kampen med en dommer med autorisasjon etter
kampreglementet § 2-14 som er utpekt av krets eller forbund til å dømme på nivået etter

bestemmelsene i kampreglementet §§ 4-2 til 4-5, men som ikke er nøytral.
(6) Dersom ingen dommer med autorisasjon er til stede, skal lagene i aldersbestemte klasser
forsøke å finne en uten dommerautorisasjon som er villig til å dømme kampen. Finner de
en slik dommer, skal lagene spille kampen - eventuelt under protest.
(7) Dersom det viser seg umulig å gjennomføre en kamp fordi dommeren uteble, skal
arrangøren omgående varsle den myndighet som kampen sorterer under. §§ 8-6 og 8-7
gjelder tilsvarende.
§ 9-6

FORSØMMELSER FRA ARRANGØRENS SIDE

(1) Klubb som arrangerer en kamp plikter å stille reglementert bane og spillemateriell til
fastsatt tid. Dersom kampen ikke kan startes senest 45 minutter etter fastsatt tidspunkt
fordi arrangørklubben har overtrådt sine forpliktelser etter første setning, taper
arrangørens lag kampen og kampresultatet settes til 0-3. Det samme gjelder i tilfeller der
det er klubbens ansvar å stille dommer og dette ikke gjøres.
(2) Ved gjentatte tilfeller av feil som nevnt i (1), kan laget utelukkes fra fortsatt spill i
inneværende sesong og alle lagets kamper annulleres. Lag som utelukkes regnes ved
seriens avslutning som siste lag på tabellen og skal rykke ned en divisjon.
(3) Dersom kampen ikke kan spilles fordi arrangørklubben overtrer sine forpliktelser etter (1),
er arrangørklubben ansvarlig for reise- og diettutgiftene både til bortelaget og
dommer/assistentdommer.
§ 9-7

MEDDELELSE

Dersom et lag blir utelukket eller trekker seg fra videre seriespill, skal den myndighet avdelingen
sorterer under meddele dette til de øvrige lagene i avdelingen. Myndigheten skal samtidig
orientere lagene om deres rett til å kreve reiseutgifter erstattet.

KAPITTEL 10. ANKE OVER AVGJØRELSER I
BREDDEREGLEMENTET
§ 10-1

ANKEADGANG OVER AVGJØRELSER ETTER KAPITLENE 1 TIL 7

Avgjørelser i enkeltsaker fattet av krets eller forbundsstyret etter kapitlene 1 til 7 kan ankes til
ankeutvalget, men bare så langt anken gjelder:
a) tolkningen av reglementet som ligger til grunn for avgjørelsen,
b) saksbehandlingen,
c) om avgjørelsen er vilkårlig eller utslag av usaklig forskjellsbehandling.
§ 10-2 ANKEADGANG OVER AVGJØRELSER ETTER KAPITTEL 9

Avgjørelser fattet av krets eller forbundsstyret etter kapittel 9 kan ankes til ankeutvalget uten
slike begrensninger som følger av § 10-1.
§ 10-3 ANKEBERETTIGET

Kun klubber kan anke avgjørelser og bare hvis det har vesentlig betydning for klubben å få
endret avgjørelsen.
§ 10-4 ANKEFRIST

Ankefristen er tre dager fra mottakelsen av avgjørelsen. Anken sendes skriftlig til
forbundskontoret per e-post eller på annen etterviselig måte.
§ 10-5 SAKSBEHANDLING

Saksbehandlingsreglene for anke av sanksjonssaker i Reaksjonsreglementet §§ 3-13 til 319 gjelder tilsvarende så langt de passer.

KAPITTEL 11. ENDRINGER
§ 11

ENDRINGER

Endringer i dette reglement foretas av forbundsstyret, etter innstilling fra Breddeutvalget.

