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Agenda
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Åpning
Kampdager
Spillformer 2021
Lov og reglement
Kampadministrasjon
Utbetaling dommerhonorar
Gjennomgang påmeldte lag med avdelingsoppsett
Eventuelt

Hoveddager

KM 13 år
spilles
lørdager og
evt på
søndager

Spillformer ungdom 2021 sesongen
Ungdom Menn

Ungdom Kvinner

G19 interkrets
G19 KM
G19
G16 Nasjonal liga
G16 interkrets
G16 KM
G15 KM
G15/16
G15/16 7er
G14 Nasjonal liga - Kretslag
G14 KM
G14
G13 KM 9er
G13 9er
G13/14 7er

J17 Regional serie
J16/17 KM
J16/17
J16/17 7er
J15 Regional serie
J15 KM
J14/15 KM
J14/15
J14/15 7er
J13 KM 9er
J13 9er
J13 7er

Spillformer barn 2021 sesongen
Barn – menn

Barn – Kvinner

G12 9er
G12 7er
G11 7er
G10 7er
G10 5er
G9 5er
G8 5er
G7 3er Minifestivaler
G6 3er Minifestivaler

J12 9er
J12 7er
J11 7er
J10 7er
J10 5er
J9 5er
J8 5er
J7 3er Minifestivaler
J6 3er Minifestivaler

Påmeldingsfrist 8-10 år er satt til 28. februar
Påmeldingsfrist Minifestivaler er satt til 1. april

Lov og reglement
• Spilleberettigelse
• Tilhøre riktig klubb – overgangsbestemmelser, fullmaktsskjema finnes på hjemmeside Skjemaer og kontrakter - Norges
Fotballforbund- bare elektroniske overganger
• Være registrert med lagsforsikring, altså aktiv spiller (alle født 2009 og eldre)
• Ikke ha karantene etter gule kort (umiddelbar soning opp t.o.m 16 år)
• Karantene etter røde kort (gjelder også lagleder/trenere som står på kamprapporten, og har lov til å sitte på benken)
•Riktig alder i forhold til aldersbestemmelsene
• Være oppført på elektronisk kamprapporten før kampstart i kamper 13 år og eldre (ungdomsfotball) Spillere skal være oppført i
kamprapporten, eller det skal leveres navn til dommeren, før de kan delta i kampen.
• Ha gyldig opphold i Norge – internasjonal overgang
• Overårige spillere (* laget merkes med disp)
• Antall innbyttere i aldersbestemt fotball
• Bruk av spillere mellom 1. lag og lavere rangerte lag, også mellom 11er, 9er og 7er
• Kamptid - alle 7er kamper er i 2x30 minutter i alle klasser, også senior
• Sammensatte lag (Spillere fra begge klubber skal legges inn i kamprapporten)
• Turneringer og fotballskoler – dere må søke (Frist 1. februar for sommerens turneringer, samt 15. mars for Tine Fotballskole)

Tilpasninger breddereglementet 2021
NFF Østfold har derfor besluttet å gjøre følgende tilpasninger i turneringer administrert av NFF Østfold:
• Breddereglementets § 2-2 Ny bestemmelse:
Det legges til et nytt punkt s) «Klubbene kan søke dispensasjon fra aldersbestemmelsene utover det som er
angitt i § 2-3. Søknad skal begrunnes og undertegnes av klubbens leder».
• Breddereglementets § 2-3 Ny bestemmelse:
Tillegg til punkt (1) I alle breddeklasser gjelder ikke begrensningen om at bruk av overårig spiller betinger at
klubben ikke stiller lag i spillerens egen aldersklasse. I alle breddeklasser gjelder heller ikke begrensningen om at
overårig spiller ikke kan spille på lag i egen aldersklasse eller høyere. Begrensningen om at overårig spiller ikke
kan være mer enn ett år for gammel gjelder. I klassen J17 KM gjelder ikke begrensningene i tredje og fjerde
setning i dagens bestemmelse.
• Breddereglementets § 2-12 Ny bestemmelse:
Endring i punkt (1) På et elleverlag kan det totalt benyttes inntil syv spillere som ble benyttet på øvrige
elleverlag i samme aldersklasse i siste obligatoriske kamp.

Spesielt rundt jenter

• J16/17 11èr er 2x45 minutter spilltid. Spillere må være under 17 år, men må ha fylt 13 år ved årets begynnelse.
(J17 er definert som kretsens juniorklasse)

Banestørrelser

Banestørrelser:
• 3er – 10 x 15 meter (vant eller nett)
• 5er – 20 x 30 meter
• 7er – 30 x 50 meter
• 9er 12 år – 40-50 x 58-64 meter
• 9er 13 år – 48 – 50 x 67 – 72 meter (16 til 16)
• Det benyttes også 7er mål i 9er fotball til og
med 13 år

Kampadministrasjon
• Kamper i aldersklassene 7-12 kan endres uten varsel til kretsen etter enighet mellom lagene. Hjemmelaget
skal endre i FIKS
• Kretsens skal varsles med godkjent skjema for alle andre kamper – det forutsettes enighet mellom lagene
etter at terminlistene er endelige. Utsettelse av kamper er ikke tillatt. Ny dato skal være på plass.
• Klubbene vil også i år få mulighet til korrigere kampoppsettet i FIKS i angitt tidsperiode, mer informasjon om
dette senere
• Aktiviteten stopper ved skolens sommerferie
•Prøver å unngå høstferie (gjelder ikke KM)
• Ved evt vår- og høstavdelinger, her anbefaler vi ikke kamper flyttes fra vår til høst
•Resultatregistrering via FIKS eller Min fotball og godkjenning av kamprapport via FIKS inne 24 timer etter
dommers godkjenning

Krav om signatur fra klubbledelse
• Det er klubbens ledelse som kan og skal signere for følgende søknader og endringer
•
•
•
•

Søknad om dispensasjoner
Trekking av lag
Sammensatte lag
Søknader behandles forløpende frem mot seriestart

• Viktig at alle klubber registrer korrekte personer med roller pr lag. (kompetanse)

Telenorcup
NM J16 og J19
Driv IL og Fredrikstad FK er de to eneste klubb som har meldt sin interesse til å spille NM J16.
Fredrikstad FK er eneste klubb som har meldt interesse for å delta i NM J19.
Ås IL har i etterkant av møte vist interesse for den siste plassen.
NM G16 og G19
For begge nivåene er det OBOS cup og plassering i interkretsserier som avgjør

Dommerhonorarer

Ny løsning via FIKS kommer om litt. Info
sendes ut til alle klubber så fort det er klart.

Kampavvikling på vent

• G16 interkrets kvalifisering 3 kamper
• G19 interkrets kvalifisering 2 (1) kamper
• OBOS cup 2021 som også inkluderer NM
kvalifisering G16 og G19

Innplassering regionale lag fra J15 og J17

Gjennomføring KM klasser sesongen 2021

• KM klasser med en avdeling spilles som dobbel serie og vinner er
kretsmester
• Når det gjelder KM klasser med mer enn en avdeling, spilles det dobbelt
serie og finale for avdelingsvinnerne om KM tittelen. Gjelder der det er 10 –
12 lags serie.
• Skulle vi ha avdelinger i noen klasser med 8 lag eller mindre, vil
startstidpunktet for å spille kamper ha stor betydning om det i tillegg til
dobbelt serie vil bli tid til sluttspill eller finale for å kåre kretsmester.
• Alle klubber vil bli varslet i forkant av oppstarten hvilken løsning det er
mulighet for.

Avdelingsoppsett 2021
Fortum-seriene 8 – 10 år

BDO-seriene 11 – 16 år

Siste signaler etter møte

Siste frist for å etteranmelde eller trekke lag
uten ekstra omkostninger er satte til
MANDAG 15. FEBRUAR klokken 12.00

Husk å registrer antilag nå når alle lag er påmeldt

