Velkommen til
Klubblederforum
NFF Østfold 15. april 2021

Slå av video og mikrofon når du
har logget deg på møtet. Det sikrer
bedre teknisk kvalitet på møtet

Agenda

Regjeringens plan for gjenåpning
NFFs plan for breddefotballprotokoll
Lokale forskrifter
Konsekvenser for seriespill 2021
Kompensasjonsordningen

Regjeringens gjenåpningsplan - milepæler

Les mer
Plan for gradvis gjenåpning - regjeringen.no
Her er NFFs forslag for oppstart av breddefotballtrening for voksne - Norges
Fotballforbund

Nasjonale tiltak og føringer og lokale forskrifter

Nasjonale tiltak og føringer og lokale forskrifter

Nasjonale tiltak og føringer og lokale forskrifter

Nasjonale tiltak og føringer og lokale forskrifter

NFF Østfold består av 15 kommuner
I 10 av disse er det bare en klubb med barne- og ungdomsaktivitet
Kombinasjonen av klubbstruktur, nasjonale
koronaforskrifter/tiltaksnivå og lokale forskrifter gjør det i dag
umulig å spille en eneste fotballkamp, uansett alder og nivå, i vår
krets, med unntak av internkamper i egen klubb.

Konsekvenser for
serieavvikling – ulike
scenarier
Runar Tønnesen, fagkonslent NFF Østfold

Scenarier ved gjenåpning av breddefotballen i NFF Østfold
Det er fortsatt uvisst når vi kan starte og vi har flere alternativer ut fra oppstartsdatoer.
Uansett dato, så må vi ha med oss noen faste føringer igjennom alle nivåer hvor det spilles om opp og nedrykk, og KM titler.
•
•
•
•
•
•
•

Dato hvor myndigheten varsler åpning av breddefotballen, og at det tillates å spille kamper på tvers av kommuner
Dato for når vi får lov til å trene med nærkontakt, og mulighet til å spille treningskamper
Det anbefales 4 uker med fullkontakt trening og muligheter til å spille treningskamper
Bruke av antilag når det skal spilles minst to kamper for hvert lag i løpet av samme uke, samt 2. lag i klubber fra høyere nivå
Minst 4 uker ferie for seniorfotballen, for ungdomsfotballen er det i hovedsak hensyntatt skoleferien
Opp og nedrykks kabal må ses på nærmere, og det kan vi ikke bekrefte i dag
Ved en forlengelse av sesongen, vil man kunne få mindre antall uker med dobbeltrunder

Spesielt for ungdomsfotballen
• Ved en evt ombygging av serier i KM vil vi ikke klare å fange opp antilagsbiten i kampoppsettet. Ønsker klubbene denne belastningen?
• Ved mer enn en avdeling skal det spilles KM finale, og evt en form for sluttspill
• Ut fra at de fleste seriene alt er byd om en gang, er det også ujevnt når 2. del av dobbelt serie skal starte. Mulig å flytte de siste
kampene til nærmere 1. august

Amedialigaen og 5. divisjon
Begge nivåene består av 14 lag og Amedialigaen må hensyn ta siste frist for å spille kvalifisering til Norsk
Tipping liga 2022.
Alternativ A – oppstart 1. juni med kamper
• Det er i dag allerede flyttet 5 runder så det blir doble runder, og med alternativ A må det legges inn 4 nye runder legges
inn som dobbelt runder (midtukekamper)
Alternativ B – oppstart 15. juni med kamper
• Det er i dag allerede flyttet 5 runder så det blir doble runder, og med alternativ B må det legges inn 7 nye runder legges
inn som dobbelt runder (midtukekamper)
Alternativ C – oppstart 1. august med kamper
• Det spilles enkelt serie
Alternativ D – oppstart 1. august med kamper
• For å kunne spille hjemme/borte med sine motstandere må det deles i 2 avdelinger (7 + 7)
• Det foretas loddtrekning av lagene i avdelingene, og 2. lag skal fordeles mellom avdelingene
• Vinnerne i begge avdelinger spiller KM finale og rett til å spille kvalifisering om plass i NTL 2022

6. Divisjon
To avdelinger som består av 12 lag.
Alternativ A – oppstart 1. juni med kamper
• Det er i dag allerede flyttet 5 runder så det blir doble runder, og med alternativ A må det legges inn 2 nye runder
legges inn som dobbelt runder (midtukekamper)

Alternativ B – oppstart 15. juni med kamper
• Det er i dag allerede flyttet 5 runder så det blir doble runder, og med alternativ B må det legges inn 5 nye runder
legges inn som dobbelt runder (midtukekamper)
Alternativ C – oppstart 1. august med kamper
• Det spilles enkelt serie
Alternativ D – oppstart 1. august med kamper
• For å kunne spille hjemme/borte med sine motstandere må det deles i 4 avdelinger (6 + 6 + 6 + 6).
• Det foretas loddtrekning av lagene i avdelingene, og 2. og 3. lag (totalt 9 lag) skal fordeles mellom avdelingene
• Vinnerne i fire avdelinger spiller semifinale/finale om KM tittel, og evt opprykksplasser

7. Divisjon
Tre avdelinger som består av 10 + 10 + 10 lag.
Alternativ A – oppstart 1. juni med kamper
• Det er i dag allerede flyttet 4 runder så det blir doble runder, og med alternativ A må det legges inn 2 nye runder legges
inn som dobbelt runder (midtukekamper)
Alternativ B – oppstart 15. juni med kamper
• Det er i dag allerede flyttet 4 runder så det blir doble runder, og med alternativ B må det legges inn 5 nye runder legges
inn som dobbelt runder (midtukekamper)
Alternativ C – oppstart 1. august med kamper
• Det spilles enkelt serie

Alternativ D – oppstart 1. august med kamper
• For å kunne spille hjemme/borte med sine motstandere må det deles i 5 avdelinger (6 + 6 + 6 + 6 + 6).
• Det foretas innplassering av lagene i avdelingene, og 2. og 3. lag (totalt 16 lag) skal fordeles mellom avdelingene
• Avdelingene må bestå av flere lag som kan rykke opp etter endt sesong, med hensyn til dagens 5. og 6. divisjon.
• Avdelingene må hensyn ta at det er nok lag med muligheter for lys ved siste runde, og evt helge kamper til tross for
antilag i siste runde
• Vinnerne i avdelingene spiller sluttspill om KM tittel og opprykksplasser

3. Divisjon kvinner
Består av 11 lag og dermed 22 serierunder.
Grunnet kvalifisering til 2. divisjon 2022, må pr i dag sist runde være avviklet senest 17. oktober.
Alternativ A – oppstart 1. juni med kamper
• Det er i dag allerede flyttet 4 runder så det blir doble runder, og med alternativ A må det legges inn 3 nye runder legges
inn som dobbelt runder (midtukekamper)

Alternativ B – oppstart 15. juni med kamper
• Det er i dag allerede flyttet 4 runder så det blir doble runder, og med alternativ B må det legges inn 6 nye runder legges
inn som dobbelt runder (midtukekamper)
Alternativ C – oppstart 1. august med kamper
• Det spilles enkelt serie
Alternativ D – oppstart 1. august med kamper
• For å kunne spille hjemme/borte med sine motstandere må det deles i 2 avdelinger (6 + 5).
• De to lagene til Fredrikstad FK fordeles i hver sin avdeling
• Avdelingene må bestå av flere lag som kan rykke opp etter endt sesong, med hensyn til dagens 5. og 6. divisjon.
• Vinnerne i avdelingene spiller kamp om KM tittel og kvalifisering til 2. divisjon sesongen 2022 (siste kamp spilles senest
17. oktober)

G19 KM
To avdelinger som består av 9 + 8 lag.
Alternativ A – oppstart 1. juni med kamper
• Det er i dag allerede flyttet 2 runder så det blir doble runder, og med alternativ A må det legges inn 6 nye runder
legges inn som dobbelt runder (dobbeltkamper)
Alternativ B – oppstart 15. juni med kamper
• Det er i dag allerede flyttet 2 runder så det blir doble runder, og med alternativ B må det legges inn 9 nye runder
legges inn som dobbelt runder (dobbeltkamper)

Alternativ C – oppstart 1. august med kamper
• Det spilles enkelt serie
• Oppstart høst oppsett i dag den den 18. august og avsluttes den 13. oktober

G16 KM
En avdeling som består av 9 lag.
Alternativ A – oppstart 1. juni med kamper
• Nytt oppsett kom tidligere i våres, og med alternativ A må det legges inn 4/5 runder legges inn som dobbelt runder
(dobbeltkamper)
Alternativ B – oppstart 15. juni med kamper
• Nytt oppsett kom tidligere i våres, og med alternativ B må det legges inn 7 runder legges inn som dobbelt runder
(dobbeltkamper)

Alternativ C – oppstart 1. august med kamper
• Det spilles enkelt serie
• Oppstart høst oppsett i dag den den 30. august og avsluttes den 25. oktober

G15 KM
To avdelinger som består av 8 + 8 lag.
Alternativ A – oppstart 1. juni med kamper
• Nytt oppsett kom tidligere i våres, og med alternativ A må det legges inn 4 runder legges inn som dobbelt runder
(dobbeltkamper)
Alternativ B – oppstart 15. juni med kamper
• Nytt oppsett kom tidligere i våres , og med alternativ B må det legges inn 6 runder legges inn som dobbelt runder
(dobbeltkamper)

Alternativ C – oppstart 1. august med kamper
• Det spilles enkelt serie, og evt sluttspill vurderes
• Oppstart høst oppsett i dag den den 19. august og avsluttes den 30. september

G14 KM
To avdelinger som består av 10 + 8 lag.
Alternativ A – oppstart 1. juni med kamper
• Nytt oppsett kom tidligere i våres, og med alternativ A må det legges inn 4 runder legges inn som dobbelt runder
(dobbeltkamper)
Alternativ B – oppstart 15. juni med kamper
• Nytt oppsett kom tidligere i våres , og med alternativ B må det legges inn 6 runder legges inn som dobbelt runder
(dobbeltkamper)

Alternativ C – oppstart 1. august med kamper
• Det spilles enkelt serie
• Oppstart høst oppsett i dag den den 31. august og avsluttes den 27. oktober

G13 KM
To avdelinger som består av 12 + 10 lag.
Alternativ A – oppstart 1. juni med kamper
• Nytt oppsett kom tidligere i våres, og med alternativ A må det legges inn 4 runder legges inn som dobbelt runder
(dobbeltkamper)
Alternativ B – oppstart 15. juni med kamper
• Nytt oppsett kom tidligere i våres, og med alternativ B må det legges inn 6 runder legges inn som dobbelt runder
(dobbeltkamper)

Alternativ C – oppstart 1. august med kamper
• Det spilles enkelt serie
• Oppstart høst oppsett i dag den den 18. september og avsluttes den 27. november

J16/17 KM
En avdeling som består av 12 lag.
Alternativ A – oppstart 1. juni med kamper
• Nytt oppsett kom tidligere i våres, og med alternativ A må det legges inn 4 runder legges inn som dobbelt runder
(dobbeltkamper)
Alternativ B – oppstart 15. juni med kamper
• Nytt oppsett kom tidligere i våres, og med alternativ B må det legges inn 6 runder legges inn som dobbelt runder
(dobbeltkamper)

Alternativ C – oppstart 1. august med kamper
• Det spilles enkelt serie
• Oppstart høst oppsett i dag den den 13. september og avsluttes den 27. november

J14/15 KM
En avdelinger som består av 13 lag.
Alternativ A – oppstart 1. juni med kamper
• Nytt oppsett kom tidligere i våres, og med alternativ A må det legges inn 4 runder legges inn som dobbelt runder
(dobbeltkamper)
Alternativ B – oppstart 15. juni med kamper
• Nytt oppsett kom tidligere i våres, og med alternativ B må det legges inn 6 runder legges inn som dobbelt runder
(dobbeltkamper)

Alternativ C – oppstart 1. august med kamper
• Skal være ferdig spilt den 22. september for så å spille sluttspill, runder som flyttes kan til etter den datoen og
sluttspill utgår

J13 KM
En avdeling som består av 9 lag.
Alternativ A – oppstart 1. juni med kamper
• Nytt oppsett kom tidligere i våres, og med alternativ A må det legges inn 4 runder legges inn som dobbelt runder
(dobbeltkamper)
Alternativ B – oppstart 15. juni med kamper
• Nytt oppsett kom tidligere i våres, og med alternativ B må det legges inn 6 runder legges inn som dobbelt runder
(dobbeltkamper)

Alternativ C – oppstart 1. august med kamper
• Det spilles enkelt serie
• Oppstart høst oppsett i dag den den 4. september og avsluttes den 6. november

Oppsummering av alternativer og frister med de forutsetninger vi har
tatt (Kan endres)
Alternativer Omfang

Beslutning

Trene ordinært fra Første serierunde Kommentarer

Alt A

Dagens antall runder

2. mai

3. mai

1. juni

Lite sannsynlig at
beskjed kommer

Alt B

Dagens antall runder

16. mai

17. mai

15. juni

Mulig løsning, men
krever stor disiplin
blant lagene og små
muligheter til
omberamminger

Alt C

I hovedsak halvering
av antall runder

30. mai eller senere

31. mai eller senere

1. august

Stor sannsynlighet for
at kan gjennomføres

Alt D

Inndeling i avdelinger
med mindre antall lag
og ulike antall kamper

30. Mai eller senere

31. mai eller senere

1. august

Mulig løsning ut i fra
nevnte forutsetninger i
divisjonsfotballen. Alt
oppsett for senior må
bygges om, og vi er
redde for
banekapasiteten og
mange andre
justeringer.

Barne – og ungdomsfotball nivå bredde

• Alt oppsett blir stående som i dag.
• Når den datoen det åpnes for blir gjort kjent, vil alle runder som skulle vært spilt før den datoen i
ungdomsfotballen bli slettet. Det vil si at det spilles ujevnt antall kamper hjemme og borte i sesongen 2021

Norges Fotballforbund
Midlertidig tilskudd til frivillighets- og idrettssektoren
som følge av covid-19
- Gjeldende januar-juni 2021

Grafisk fremstilling

Krisepakke 2021
(1,1 mrd. kr)

Stimuleringsordning

Nasjonal verdi

(755 mnok)

(350 mnok)

Generelt tilskudd

Søknadsbasert

(255 mnok)

(500 mnok)

Generelt tilskudd
Minimum 15 % av mottatt
MVA-kompensasjon 2020

Dekning av:
-

Alle som fikk MVAkompensasjon i 2020 får dette
«automatisk». NIF søker innen
20. april
-

Utvikling av eller tilpasning av aktiviteter
Merkostnader
Tapte publikumsinntekter, deltakeravgifter og
leieinntekter som følge av
publikumsrestriksjoner og deltakerrestriksjoner
dersom arrangementet eller aktiviteten helt
eller delvis er gjennomført. Størrelsen på
tilskudd beregnes ved differansen mellom
faktiske inntekter og faktiske kostnader til
arrangementet eller aktiviteten.
Åpner for søknader i juni

Seriespill i øverste divisjon i
lagidretter for senior, samt i nest
øverste divisjon i fotball for menn
- Norgesmesterskap for senior
- Europa- og verdenscup
- Europa- og verdensmesterskap
- Landskamper
Fotballen:
Øverste divisjoner (ES, OL og TS)
- I stor grad tilsvarende
kompensasjonsordningen var i
2020 (krisepakke 2 og 3)

Midlertidig tilskudd til frivillighets- og idrettssektoren som følge av covid-19
Følgende hovedinnspill ble gitt til ordningene:
1. Ved avlysninger og utsettelser som følge av pålegg fra myndighetene, må det gis
kompensasjon for både tapte arrangements- og aktivitetsinntekter, samt faste
uunngåelige kostnader.
2. Tapte inntekter som ble dekket i krisepakke 3 må fortsatt dekkes, samt tapte
lisensinntekter og treningsavgifter.
3. De organisasjonsledd som ikke har kommet inn i tidligere ordninger må ivaretas, og
etterslepet på kr 126 MNOK fra 2020 må finne sin inndekning.
4. Ordningene må forlenges til å gjelde ut august måned, med muligheter for ytterligere
forlengelse dersom smittesituasjonen tilsier det. Rammene må utvides proporsjonalt,
med mulighet for ytterligere utvidelse dersom de blir for små.
5. Ordningene og veiledningene til disse må være enkle å sette seg inn i.
For ytterligere detaljer se:

NIF med høringsinnspill til nye stimuleringsordninger for 2021 (idrettsforbundet.no)

Annet/eventuelt
Hvordan ordningen burde vært…
Forslag til løsning, innspill med et lite tillegg i rød tekst:
Det kan søkes om:
• Kostnader til utvikling eller tilpassing av aktiviteter, som digitale tilbud og kompetansehevende tiltak.
• Merkostnader organisasjonen har hatt på grunn av smitteverntilpassinger som er nødvendige for å gjennomføre
arrangement og aktiviteter.
• Dekning av tapte publikumsinntekter, deltakeravgifter og leieinntekter som følge av publikumsrestriksjoner og
deltakerrestriksjoner opp mot (realistisk) budsjett 2020, eller gjennomført arrangement i 2019, dersom
arrangementet eller aktiviteten helt eller delvis er gjennomført, eller må avlyses som følge av råd og
anbefalinger fra offentlige myndigheter i forbindelse med Covid-19.

«Siste nytt»
• NIF’s nettsak 13.4:
• Stimuleringsordningene for idretten og gjenåpning (idrettsforbundet.no)
«Dette betyr at arrangører av store turneringer ikke får dekket differansen mellom budsjetterte inntekter og faktiske kostnader
som i de forrige kompensasjonsordningene. Det har store konsekvenser for større breddearrangementer som turneringer og
cuper og som fører til betydelige inntektstap for disse arrangørene. Dette er inntekter som klubbene er helt avhengig av for å
drifte klubbens aktivitetstilbud til barn og unge»

• Brev sendt fra NIF til KUD
• Forbundssyremøte 15. april

