Plan for seriespill i
NFF Østfold
2021
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Plan for den enkelte serie
Her finner man oversikt for den enkelte serie fra 13 – 19 år. Kamper i
barnefotballen spilles etter terminlisten og har ikke bli endret. Kamper for barn
satt opp før tillatt dato for å spille kamper har utgått.
Oversikten viser kun serier administrert av NFF Østfold.
Dato for når den enkelte turnering må være ferdigspilt er redigert i dette
dokumentet.
Når det gjelder 4. divisjon menn og lavere, samt 3. divisjon kvinner gjelder
ordinært opp og nedrykk.
Begrepsforklaring
Med enkel serie menes at lagene møter hverandre en gang i løpet av sesongen.
Med dobbel serie menes at lagene møter hverandre to ganger i løpet av sesongen.

J13
J13 KM 9er
Spilles som enkel serie.
Skal være ferdigspilt senest 23. oktober.
Avdelingsvinner er kretsmester.

J13 bredde 9er
Spilles som enkelt serie.
Siste runde er satt til 2. november.
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J14/15
J14/15 KM
Spilles som enkel serie.
Skal være ferdigspilt senest 11. november.
Avdelingsvinner er kretsmester.
J14/15 bredde
To avdelinger hvorav den ene avdelingen består av 9er og 7er lag.
Seriene er satt opp med enkelt seriespill som skal være ferdigspilt senest til 7.
oktober.
Det lages så sluttspill mellom lag 1 – 4, samt for resterende lag internt i den
enkelte avdeling.
Det spilles da enkel serie.

J16/17
J16/17 KM
Serien er satt opp med enkelt serie.
Skal være ferdigspilt til senest 26. oktober.
Avdelingsvinner er kretsmester.

J16/17 Bredde
Serien er satt opp med dobbel serie. Avdelingen besår også av flere 7er lag.
Siste runde er satt til 27. oktober.
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G13
G13 KM 9er
To avdelinger.
Serien er satt opp med enkelt seriespill.
Siste serierunde spilles 30. oktober
Avdelingsvinnerne spiller KM finale om å bli kretsmester

G13 bredde 9er
Fire avdelinger.
Seriene er satt opp med enkelt seriespill.
Siste runde er satt opp i perioden 20 – 23. oktober

G14
G14 KM
To avdelinger.
Seriene er satt opp med enkelt seriespill.
Må være ferdigspilt til senest 13. oktober.
Avdelingsvinnerne spiller KM finale om å bli kretsmester

G14 bredde
Tre avdelinger hvorav det deltar enkelte 9er og 7er lag.
Seriene er satt opp med enkelt seriespill.
Siste runde er satt opp i perioden 27. – 30. oktober
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G15
G15 KM
To avdelinger.
Seriene er satt opp med enkelt seriespill som må være ferdigspilt senest 30.
september.
Det lages så sluttspill mellom lag 1 og 2 i begge avdelingene, 3 og 4 i begge
avdelingene, 5 og 6 i begge avdelingene og resterende lag i avdelingene. Det
spilles da enkel serie.
Vinner av A-sluttspill er kretsmester.
Informasjon om kvalifisering for interkrets G16 2022 kommer senere.

G16
G16 KM
Serien spilles som enkel serie.
Kampene må være ferdigspilt 25. oktober.
Vinner er kretsmester
G15/16 bredde
Fire avdelinger består av enkelte 7er lag.
Det spilles enkel serie.
Siste runde er satt opp i perioden 26. – 28. oktober
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G19
G19 KM
To avdelinger.
Seriene er satt opp med enkelt seriespill som skal være ferdigspilt senest 13.
oktober.
De to beste i hver avdeling spiller sluttspill.
Avdelingsvinnerne har hjemmekamp mot 2. i den andre avdelingen.
Kretsmester er kvalifisert til interkrets 2022.
G19 bredde
Fire avdelinger.
Det spilles enkelt serie.
Siste runde er satt til 20. -21. oktober.
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