
Klubbforum vår 2022



Agenda

• Informasjon sesongen 2022

• FIKS

• Reglement og spilleregler

• Retningslinjer

• Dommer

• Prisliste

• Frister og nøkkeldatoer

• Påmelding av lag 6–9 år

• Fair play



FIKS

• FIKS-ansvarlig

• Spillerregistrering

• Kamprapportering

• Manualer og veiledning

• Resultatregistrering 10–12 år (MinFotball) 



FIKS-ansvarlig

Oppgaver for FIKS-ansvarlig

• Administrere klubb – vedlikeholde klubbinformasjon

• Lagspåmelding

• Registrering av personer i lag (trenere og kontaktpersoner)

• Tildele og avslutte roller i klubb

• Spillerregistrering (opprette og aktivere/inaktivere spillere)

• Opprette klubbrukere til alle som skal ha tilgang i FIKS

• Etablere klubbrukere for alle lag fra 13-årsklassen



Spillerregistrering

• Alle spillere som har fylt 12 år skal være registrert i FIKS (klubbens FIKS-ansvarlig)

• Nye spillere må opprettes: Opprette fotballspiller - Norges Fotballforbund. 

• Alle som skal delta i 13-årsklassen og oppover må være registrert som aktiv spiller for 

klubben i FIKS for å være spilleberettiget.

• Gjelder også spillere som er under 12 år.

• FIKS-ansvarlig må sørge for å ha en god dialog med lagene slik at alle spillerne er 

registrert før sesongen starter.

• Er man aktiv i FIKS på skadetidspunktet (fra 13 år), er man dekket av forsikringen.

• NIF barneidrettsforsikring gjelder inntil spillere fyller 13 år. 

https://www.fotball.no/klubb-og-leder/fiks-info-og-support/klubbmanualer-og-veiledninger/video/opprette-fotballspiller/


Kamprapportering

• Gjelder for alle kamper fra 13 år og oppover

• Alle lag skal legge inn kamptropp i FIKS før kampen starter – navn og draktnummer

• For å kunne administrere kamprapporten må man stå oppført som kontaktperson eller trener 

for sitt lag i FIKS samt at man må rettigheten klubbruker (opprettes av FIKS-ansvarlig).

• Administrere lagsroller: Administrere lagsroller - Norges Fotballforbund. 

• Opprette klubbruker: Klubbruker - Norges Fotballforbund. 

• For å kunne legge inn hendelser underveis i kampen samt godkjenne/avvise/signere 

kamprapporten i ettertid, må man både ha klubbruker i FIKS og stå oppført som kontaktperson 

eller trener for laget. 

• Administrasjonsgebyr på 1 500 kr for manglende kamprapport

• Oppfølging til rapporten er ferdig utfylt

https://www.fotball.no/klubb-og-leder/fiks-info-og-support/klubbmanualer-og-veiledninger/video/lagsrolle/
https://www.fotball.no/klubb-og-leder/fiks-info-og-support/klubbmanualer-og-veiledninger/video/klubbruker/


Kamprapportering
Fotballtropper

• Må ha klubbruker i FIKS 

• Anbefaler alle lag å lage en fotballtropp

• Gå til påmeldte lag i FIKS og velg fotballtropp

• Her legger man inn alle spillerne som er tiltenkt å spille for laget i løpet av sesongen

• Søk i klubbens spillerregister for å legge til spillere

• Finner man ikke en spiller, tar man kontakt med klubbens FIKS-ansvarlig

• Til kampene henter man spillere fra fotballtroppen – kryss av hvem som skal spille den 

aktuelle kampen

• NB! FIKS-ansvarlig må sørge for å legge til spillere fra samarbeidsklubben i fotballtroppen

Kamptropper

• Legg til spillere i kamptropp til hver kamp

• Personer rundt laget på benken skal også legges til i kamprapporten

• Skal være lagt inn senest 15 minutter før kampstart

• Offentliggjøres 75 minutter før kampstart



Kamprapportering

• Lagledere registrerer målskårere og kort underveis i kampen samt pauseresultat.

• Liveregistrering av hendelser underveis i kampen vil forenkle jobben med å fullføre kamprapporten etter 

kampslutt og gjør det mulig for andre å følge med på kampen «live».

• Lagleder hjemmelag skal registrere sluttresultat rett etter kampslutt.

• Lagleder skal stryke spillere som ikke har spilt. Strøket spiller forblir oppført, men teller ikke i troppen.

• Viktig med tanke på flytting av spillere mellom lag – dette må gjøres før dommer godkjenner 

rapporten. 

• Lagene kan etterregistrere målskårere på eget lag.

• Når dommer har godkjent kampen, har kontaktperson/trener 24 timer på å godkjenne (signere) eller 

avvise rapporten.

• Dersom dommer ikke møter til oppsatt kamp skal lagledere signere med «dommer ikke møtt». Vi ønsker 

i tillegg at det varsles per e-post til oliver.barsoe@fotball.no. Kampen skal gjennomføres. 

• Vi oppfordrer hjemmelag til å ta kontakt med oppsatt dommer i forkant av kampen for å sikre at 

vedkommende møter. 

mailto:oliver.barsoe@fotball.no


Kamprapportering

Beskrivelse av kamprapportering: Kamprapportering i bredden - Norges 

Fotballforbund. 

FIKS-manualer og video for klubbrukere: Klubbmanual og veiledning - Norges 

Fotballforbund.

Oversikt oppgaver lagledere og dommer: PowerPoint-presentasjon (fotball.no).

https://www.fotball.no/klubb-og-leder/fiks-info-og-support/kamprapport/#Toppen
https://www.fotball.no/klubb-og-leder/fiks-info-og-support/klubbmanualer-og-veiledninger/
https://www.fotball.no/globalassets/klubb-og-leder/fiks/kamprapport/kamprapport-bredde---oppgaveplansje.pdf


Manualer og veiledning



Resultatregistrering 10–12 år
• Hjemmelag registrerer resultatene i kampene sine innen 30 minutter etter kampslutt.

• Resultater og tabeller blir ikke synlige på fotball.no, men vi ønsker likevel at lagene registrerer resultater i kampene. Dette for at NFF 

Trøndelag da kan følge opp at kampene spilles samt at det danner et grunnlag for videreutvikling av tilbudet og intensjonen om jevnbyrdighet.

• NFF Trøndelag vil følge opp dette gjennom sesongen.

• Hjemmelaget melder inn resultatet via app'en MinFotball.

MinFotball

• App`n MinFotball gir full oversikt over alle kamper i norsk bredde- og toppfotball. 

• Viser data fra FIKS og www.fotball.no på din mobil, slik at du kan se terminlister, tabeller, resultater og kampfakta for alle lag i ungdoms- og 

seniorklassene. 

• Kan sende kampresultater direkte fra MinFotball. 

• Finnes for både iPhone og Android, og kan lastes ned fra følgende adresse: http://www.minfotballapp.no/

Kamper ikke spilt

• Alle kamper skal spilles, men om det av ulike årsaker er kamper som ikke blir spilt, skal NFF Trøndelag varsles ved at laget som ikke kan 

møte til kamp sender en e-post til trondelag.fotball@fotball.no.  

• Krets sluttfører kampen i WW.

http://www.minfotballapp.no/
mailto:trondelag.fotball@fotball.no


Reglement og spilleregler

• Kampmatrisen

• Breddereglementet

• Reaksjonsreglementet

• Bruk av ikke spilleberettiget spiller

• Flyvende innbytte



Kampmatrisen – spilleregler i NFF Trøndelag

• Klasse og spillform

• Alderskrav 

• Spilletid

• Banestørrelse

• Målstørrelse

• Ballstørrelse

• Faste kampdager



Breddereglementet

§ 1–4. Fair play– nytt for 2022

(4) Alle fotballkamper skal ha minst en oppnevnt kampvert med ansvar for etterlevelse av god 

sportsånd. Kampverten(e) skal ha mandat og myndighet i henhold til NFF rollebeskrivelse for 

kampverter.

Kommentar: Det er nå et krav at alle kamper underlagt Breddereglementet skal ha kampvert. 

Rollebeskrivelse kampvert finner dere her: Fair play i klubb - Norges Fotballforbund. 

https://www.fotball.no/kretser/trondelag/samfunnsansvar-og-verdier/fair-play/fair-play-tiltak-i-klubb/#193540


Breddereglementet

§ 2–2. Aldersklasser, spillform, spilletid, divisjoner og avdelinger – nytt for 2022

Bokstav r. Kretsene kan tilby spillformer med færre spillere i alle aldersklasser. I slike tilfeller gjelder 

følgende spilletider:

• Nierfotball: 2 x 35 min.

• Sjuerfotball: 2 x 30 min.

• Femmerfotball: 2 x 25 min. 

Kommentar: Spilletiden i nierfotball, sjuerfotball og femmerfotball er nå bestemt i Breddereglementet. 

Spilletiden følger spillformen og gjelder uavhengig av aldersklassen.



Breddereglementet
§ 2–3. Unntak fra kravene til alder

• Inntil 2 overårige spillere i 11er og 9er

• 1 overårig spiller i 7er

• 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 – kan i samme sesong ikke spille på lag i sin 

egen aldersklasse eller høyere. 

• Begrensningene i punkt 3 og 4 over gjelder ikke i den eldste ungdomsklassen for jenter som kretsen 

tilbyr (nytt for 2022). For Trøndelag sin del gjelder dette i J17-klassen siden det ikke er noen J19-

klasse i 2022. 

• Betyr at det ikke er noen aldersbegrensning i J17 og at man i tillegg kan spille J17 og senior uten 

å søke – gitt at man forholder seg til riktig antall overårige spillere som kan benyttes per kamp.



Breddereglementet

§ 2–4. Dispensasjon fra kravene til alder 

• Kan søkes om dispensasjon på sosiale eller medisinske årsaker

• Spiller kan ikke spille på lag i sin egen aldersklasse eller høyere

• Kan søkes om dispensasjon på grunn av mangel på kamptilbud – der det er nødvendig for å 

opprettholde et kamptilbud 

• For å opprettholde et kamptilbud kan dispensasjonen gi spillere adgang til å spille på lag i 

egen aldersklasse eller høyere

• Lag som har fått en dispensasjon skal uoppfordret fremvise dispensasjonsbrevet fra NFF 

Trøndelag til motstanderlaget. 



Breddereglementet
§ 2–10 og 2–11. Deltakelse på flere lag i samme aldersklasse og lavere seniorlag

• Dersom flere lag i laveste divisjon (4. div. kvinner og 6. div. menn): 

• Inntil fem spillere fra øvrige lag i nærmeste/siste obligatoriske kamp.

• Lagene er ikke rangerte, men likestilte.

• Dersom flere lag, men i ulike divisjoner:

• Serier med inntil fem innbyttere (fra 3. div. menn og 1. div. kvinner og oppover):

• Benyttede og ubenyttede reserver er spilleberettiget for nærmeste lavere rangerte laget, men ikke for enda lavere rangert lag

• NB! 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 spille sesongens første obligatoriske kamp for det høyere rangerte laget

• Serier med inntil sju innbyttere (fra 4. div. menn og 2. div. kvinner og nedover):

• Inntil fem spillere fra kamptropp i nærmeste høyere rangerte lag i siste obligatoriske kamp

• NB! Spiller det lavere rangerte laget ved seriestart før det høyere rangerte laget, er det totalt inntil fem spillere fra 

kamptroppen som er spilleberettiget for det høyere rangerte laget i første kamp

• Dersom flere lag, men i ulike spillformer (fra 11er til 7er):

• Fra laveste rangerte 11er-lag til 7er-lag – inntil fem spillere fra kamptropp



Breddereglementet

§ 2–12. Deltakelse på flere lag i samme aldersklasse (13–19 år)

• Ved flere lag i samme klasse og spillform kan det totalt benyttes inntil 5 spillere som ble 

benyttet på øvrige lag i siste obligatoriske kamp (NB! Spillere som står på kamprapporten).

• Ved flere lag i samme klasse men ulik spillform kan de samme spillerne benyttes – ingen 

begrensning på antall spillere som flyttes mellom lagene. 

• NB! Gjelder ikke der lag fra en spillform deltar i en serie for andre spillformer. Eksempel: 

Dersom man har meldt på to lag i G16-klassen, ett 11er og ett 7er, hvor 7er-laget er 

plassert i en 11er-serie. Da gjelder begrensningen om 5 spillere mellom lagene.



Breddereglementet
§ 2–12. Deltakelse på flere lag i samme aldersklasse (13–19 år)

To eksempler med to lag i samme klassen og spillform

• Lag 1 spiller tirsdag og har med 15 spillere i kamptroppen

• Lag 2 spiller lørdag og kan ta med inntil 5 spillere fra kamptroppen til lag 1 tirsdag

• Lag 1 spiller igjen søndag og kan ta med inntil 5 spillere fra kamptroppen til lag 2 lørdag

• Lag 1 spiller tirsdag og har med 15 spillere i kamptroppen

• Lag 1 spiller lørdag og har med 15 spillere i kamptroppen

• Lag 2 spiller søndag og kan ta med inntil 5 spillere fra kamptroppen til lag 1 lørdag (siste obligatoriske kamp)

Her må man ha kontroll på rekkefølgen på når lagene spiller i forhold til hvilken kamp man kan hente spillere fra.

Laget må ta kontakt med klubben eller fotballkretsen dersom man er usikker på om man gjør dette riktig – bruk av ikke 

spilleberettiget spiller kan medfører en sanksjon i form av tapte poeng og bot.



Breddereglementet

§ 2–12. Deltakelse på flere lag i samme aldersklasse (13–19 år)

Eksempel med tre lag i samme klasse og spillform

• Lag 3 spiller mandag og har med 15 spillere i kamptroppen

• Lag 1 spiller onsdag og kan ta med inntil 5 spillere fra kamptroppen til lag 3 mandag

• Lag 2 spiller lørdag og kan ta med inntil 5 spillere til sammen fra kamptroppene til lag 3 mandag og lag 1 onsdag. 

Om en spiller som har spilt mandag også spiller onsdag, tilhører vedkommende lag 1 sin kamptropp  



Endringer i Breddereglementet 2022

Endringene i sin helhet finner dere her: PowerPoint-presentasjon (fotball.no)

https://www.fotball.no/globalassets/krets/trondelag/aktivitet/seriespill/breddereglementet---endringer.pdf


Reaksjonsreglementet

§ 4–7. Gule kort (advarsler) – 13–19 år

• I klassene 13–17 år praktiseres umiddelbar soning. Spiller som får gult kort skal sone i 5 minutter, og laget må 

spille med en spiller mindre på banen.

• Lagleder har ansvaret for å ta tiden – tiden starter når dommeren setter i gang spillet etter forseelsen.

• Gult kort sonet ferdig ved kampslutt. 

• NB! Nytt for 17-årsklassen fra 2021

• I 19-årsklassen skal spiller sone etter 3 advarsler i førstkommende seriekamp for samme lag. Deretter soning 

etter 2 advarsler for samme lag. 

• Klubben/laget har ansvar for å holde oversikt over antall gule kort spillere har pådratt seg og påse at 

karantener sones riktig. 

• Informasjon om advarsler finner dere i Reaksjonsreglementet kapittel 4: 

https://lovdata.no/dokument/NFFF/nfffor/2014-03-09-2.  

https://lovdata.no/dokument/NFFF/nfffor/2014-03-09-2


Reaksjonsreglementet

§ 4–15. Røde kort (utvisninger) – 13–19 år

• Spiller som blir utvist i seriekamp (enten ved direkte rødt kort eller to gule kort), må sone karantene 

i neste seriekamp for samme lag. 

• Spiller som ilegges karantene for flere kamper kan ikke delta for laget før soning har funnet sted. 

• Trer i kraft når klubben har mottatt skriftlig brev fra NFF Trøndelag.

• Klubben/laget vil ikke bli tilskrevet dersom det kun er 1 kamps karantene. Det er klubben/lagets 

ansvar å følge opp at sanksjon blir riktig gjennomført. Informasjon om antall kampers karantene på 

utvisning blir lagt ut på fotball.no. Viktig å kjenne til regler for hvordan karantene skal sones ved 

mer enn 2 kampers karantene. 

• Informasjon om utvisninger finner dere i Reaksjonsreglementet kap. 4: 

https://lovdata.no/dokument/NFFF/nfffor/2014-03-09-2.  

• NB! Gjenstående karantener fra 2021 overføres til 2022 – i den aldersklassen der spilleren 

fyller alderskravet (§ 4–6). 

https://lovdata.no/dokument/NFFF/nfffor/2014-03-09-2


Reaksjonsreglementet

§ 4–7. Gule kort (advarsler) – senior

• Spiller skal sone etter 4 advarsler for samme lag i førstkommende seriekamp for samme 

lag. Deretter soning etter 2 advarsler for samme lag.

• For spiller som deltar på flere lag i samme divisjon, føres felles regnskap over advarsler. 

Karantenen skal sones på det høyest rangerte laget spilleren har fått advarsel på.

• Klubben/laget har ansvar for å holde oversikt over antall gule kort spillere har pådratt seg 

og påse at karantener sones riktig. 

• Informasjon om advarsler finner dere i Reaksjonsreglementet kap. 4: Norges 

Fotballforbund - Reaksjonsreglement – Lovdata. 

https://lovdata.no/dokument/NFFF/nfffor/2014-03-09-2


Reaksjonsreglementet
§ 4–15. Røde kort (utvisninger) – senior

• Spiller som blir utvist i seriekamp (enten ved direkte rødt kort eller to gule kort), må sone karantene 

i neste seriekamp for samme lag. 

• Spiller som ilegges karantene for flere kamper kan ikke delta for laget før soning har funnet sted.

• Trer i kraft når klubben har mottatt skriftlig brev fra NFF Trøndelag.

• Klubben/laget vil ikke bli tilskrevet dersom det kun er 1 kamps karantene. Det er klubben/lagets 

ansvar å følge opp at sanksjon blir riktig gjennomført. Informasjon om antall kampers karantene på 

utvisning blir lagt ut på fotball.no. Viktig å kjenne regler for hvordan karantene skal sones ved mer 

enn 2 kampers karantene. 

• Informasjon om utvisninger finner dere i Reaksjonsreglementet kap. 4: Norges Fotballforbund -

Reaksjonsreglement - Lovdata.  

• NB! Utvisninger fra sesongen 2021 som ikke er sonet tas med til 2022-sesongen. Dette gjelder 

også for spillere som har byttet klubb. 

https://lovdata.no/dokument/NFFF/nfffor/2014-03-09-2


Spilleregler – flyvende innbytte

Fra 2021-sesongen vedtok Kretsstyret å innføre flyvende innbytte 

også i 17-årsklassen (i tillegg til 13–16 år) samt i 4. div. kvinner og 6. 

div. menn.

Flyvende innbytte

• Innbytte gjøres uten at det er stopp i spillet

• Spiller må være ute før ny spiller kommer inn

• Innbytte skjer ved midtstreken (mellom innbytterbenkene)



Retningslinjer – fokusområder

Regelnytt

• Regelendring målspark 9er

• Disiplinære reaksjoner til lagledere

• Protester – mobbing – filming 

• PowerPoint-presentasjon (fotball.no)

https://www.fotball.no/globalassets/dommer/retningslinjer/2022-retningslinjer.pdf


Regel 16 – målspark

Regel som er tilpasset breddefotball 

«Ved målspark i nierfotball skal spillere på motstanderlaget være minst 

9,15 meter fra ballen i radius til den er i spill». 

Endringen vil gjelde i:

• Bestemmelser for barnefotball

• Bestemmelser for spill på små baner



Regel 12 – feil og overtredelser

3. Disiplinære reaksjoner til lagledere (side 107 i Spillereglene 2022)

• Forseelser som medfører utvisning av lagledere/trenere
• Forsinker motstanderlagets gjenopptakelse av spillet, eksempelvis ved å 

holde på ballen, sparke vekk ballen, hindre/obstruere bevegelsen til en 
motspiller.

• Forseelser som medfører advarsel av lagledere/trenere
• Forsinker egne spillere/eget lags gjenopptakelse av spillet, eksempelvis 

ved å holde på ballen eller sparke vekk ballen.



Usportslig handling – «Image of the game»

Viktige fokusområder til sesongen 2022

Protester 
• Vi aksepterer spontanitet, men ikke åpenbare protester. Det skal være advarsel til spillere: 

• Som løper til dommeren fra avstand for å protestere (eller oppsøker AD).
• Som gestikulerer og klart viser uenighet til dommerens avgjørelse.
• Som kaster ballen i bakken, eller sparker ballen bort i protest.

Mobbing 
• Hvis flere spillere oppsøker dommer for å protestere samtidig, skal minst en spiller ha advarsel.

Filming
• Hvis spilleren åpenbart prøver å lure dommeren:

• Og det ikke er kontakt mellom spillerne – skal spilleren som filmer ha advarsel.
• Med å utnytte en liten kontakt og faller veldig lett – skal spilleren ha advarsel.



Dommer

• Dommeroppsett

• Dømme egen klubb

• Nyttig informasjon

• Dommerregning i FIKS



Dommeroppsett

NFF Trøndelag setter opp dommere i alle 9er- og 11er-serier, mens klubbene har ansvar for 7er-

seriene. Krets kommer også til å sette opp dommere der det er 7er-kamper i 9er- og 11er-seriene. NB! 

I enkelte områder må noen klubber selv ordne dommere i de yngste klassene. Disse blir varslet.

Dommerforfall

Gjennom en sesong vil det alltid komme forfall med kort frist, og man blir blant annet nødt til å flytte 

dommere til andre kamper. De yngste klassene blir da ikke prioritert, og man kan oppleve at krets ikke 

klarer å skaffe dommer til noen kamper. Hjemmelagets kontaktperson blir da kontaktet, og klubb må 

selv ordne dommer.



Dømme egen klubb

I følgende klasser i seriespillet kan klubber velge å bruke egne rekrutt- og kretsdommere (må ha tatt 

rekruttdommerkurs) – spesielt mtp. distriktsklubbene:

Her må klubbene selve melde inn hvem som skal dømme hvilke kamper i egen klubb slik at FIKS oppdateres, ny 

dommer må være ledig. Dette skal meldes på e-post: oliver.barsoe@fotball.no:

• Innen 1. april for kamper i vårsesongen

• Innen 10. august for kamper i høstsesongen

• Gjerne meld inn så tidlig som mulig etter dommeroppsettet er klart. Husk kampnummer!

I NM- og OBOS-kamper skal det være nøytrale dommere.

mailto:oliver.barsoe@fotball.no


Nyttig informasjon

Nyttig informasjon finner dere på vår hjemmeside: Nyttig informasjon - Norges Fotballforbund.

• Dommeroppsett

• Dommersatser

• Digital dommerregning – Erstatter excel/PDF på e-post.

• Dommer som ikke møter

• Dersom dommer ikke møter til oppsatt kamp skal lagledere signere med «dommer ikke møtt» i 

kamprapporten. Dette skal også varsles per e-post til oliver.barsoe@fotball.no. 

• Kampen SKAL spilles – lagene må bli enige om hvordan.

• Vi oppfordrer hjemmelag til å ta kontakt med oppsatt dommer i forkant av kampen for å sikre at 

vedkommende møter. 

https://www.fotball.no/kretser/trondelag/dommer/nyttig-informasjon/
mailto:oliver.barsoe@fotball.no


Dommerregning i FIKS
• Alle klubber meldte inn hvem som skal behandle dommerregninger i sin klubb. Hvis det skal gjøres endringer 

må følgende innehold sendes på e-post til oliver.basoe@fotball.no:

• Navn på vedkommende som skal ha rettighet til å behandle dommerregninger i FIKS.

• E-postadresse til vedkommende for å kvalitetssikre at riktig person legges inn.

• Løsningen er kun en erstatning for tidligere regning på e-post, excel/PDF-fil. Regning blir ikke betalt 

automatisk fra FIKS. Dette må klubb gjøre som før (eks. nettbank, eksternt regnskapsfirma).

• Funksjon «Send til ekstern øk»: Det blir sendt en lenke og en kode til e-post som en person må behandle. 

Løsningen er ikke klar for PDF-mottak.

• «Regning for uregistrert oppdrag» skal kun benyttes til treningskamper. Hvis klubb oppdager at dette blir brukt 

i oppsatte kamper, send melding til dommer i regningen i FIKS.

• Regninger gjøres opp innen 14 dager fra klubb. Se rutiner: Dommerregninger i FIKS - Norges Fotballforbund

• Ved juks med regninger – ta kontakt på e-post: oliver.barsoe@fotball.no. 

• Fullstendig brukermanual ligger på fotball.no: Digital dommerregning - Norges Fotballforbund. 

mailto:oliver.basoe@fotball.no
https://www.fotball.no/kretser/trondelag/dommer/nyttig-informasjon/dommerregninger/
mailto:oliver.barsoe@fotball.no
https://www.fotball.no/klubb-og-leder/fiks-info-og-support/dommerregning/#Toppen


Prisliste

• Trekk av lag

• Ikke møtt til kamp

• Bruk av ikke-spilleberettiget spiller

• Manglende kamprapport i FIKS

• Ikke varslet kampendring til dommer

• Kampendringsgebyr



Prisliste NFF Trøndelag



Trekk av lag

NB! Alle lag blir fakturert påmeldingsavgift i tillegg til gebyret for trekk av lag. 



Ikke møtt til kamp



Bruk av ikke spilleberettiget spiller

• Stikkprøver foretas gjennom hele sesongen. 



Manglende kamprapport i FIKS (ikke lagt inn tropp)

Ikke varslet kampendring til dommer



Kampendringsgebyr



Frister og nøkkeldatoer



Frister og nøkkeldatoer

Dato Frist

Så snart som mulig Påmelding lag i FIKS 7–9 år

Torsdag 31. mars Siste spilledato puljespill OBOS-cup

Fredag 1. april Frist for å melde inn dommere som skal dømme egen klubb

Søndag 3. april Frist for kampendringer uten gebyr for kamper oppsatt i vårsesongen

Fredag 10. juni Frist melde inn endringer fra vår- til høstsesongen (10–19 år)

Søndag 19. juni Siste spilledato seriespill 13–19 år

Fra mandag 8. august Oppstart sluttspill OBOS-cup 

Fra mandag 15. august Seriestart høst

Søndag 21. august Frist for kampendringer uten gebyr for kamper oppsatt i høstsesongen

Torsdag 1. september Påmelding av lag i FIKS 6 år

Søndag 23. oktober Siste spilledato seriespill 10–19 år



Påmelding lag 6–9 år i FIKS



Påmelding av lag 6-9 år i FIKS

• Alle lag i NFF Trøndelag skal meldes på i FIKS

• Knyttet til økonomi og kartlegging av trenerkompetanse

• For 3er fotball tar dere antall spillere og deler på 4

• For 5er fotball tar dere antall spillere og deler på 7

• Eksempel:

• Jenter 7 har 21 spillere. Man deler på 4 og får 5,25 lag og runder av til 5 lag.

• Gutter 9 har 29 spillere. Man deler på 7 og får 4,1 og runder av til 4 lag

Frister

• Påmelding 7–9 år: Så snart som mulig

• Påmelding 6 år 1. september





Fair play - Norges Fotballforbund

https://www.fotball.no/fotballens-verdier/fair-play/


Spillerne på 

banen

Trenerne 

rundt banen

Sosiale media 

før, under og 

etter kamp



…kunnskapsgrunnlaget

• Like mange advarsler og utvisninger på ½-sesong i 2021 som på en hel normalsesong

• Trenings- og kampgrunnlaget er svakere hos både spillere og dommere

• Forventer stort engasjement i kommende kamper….mer vilje enn klokskap og kampberedskap

• Manglende kunnskap blant spillere og trenere om regelverk, nye regler osv.

• Kretsstyret plan før 2022-sesongen med egen kampanje på FAIR PLAY 



…forventninger fra krets til klubb 

• Klubben har en dedikert FAIR PLAY-ansvarlig og som har gjennomført FAIR PLAY-kurset 

• Fotballens Fair play-kurs - Norges Fotballforbund

• Styret/klubbens sportslige ledere gjennomfører FAIR PLAY-møte med trenere og lagledere før første 

kamp og da gjerne som del av f.eks et trenerforum i klubben 

• Fair play-møtet - Norges Fotballforbund)

• Trenere og lagledere gjennomfører FAIR PLAY-møte med foreldre/spillere i barnefotballen og med 

spillergruppene i ungdom- og seniorfotballen
• Fair play-møtet - Norges Fotballforbund

• spiller_og_trenervett.pdf (fotball.no)

• foreldrevettregler.pdf (fotball.no)

• Kampvert på alle kamper – uansett aldersnivå og som følger NFFs instruks for kampverten 

• kampvert.pdf (fotball.no)

https://www.fotball.no/fotballens-verdier/fair-play/fair-play-tiltak-i-klubb/klubben-bor/fair-play-kontrakt2/
https://www.fotball.no/fotballens-verdier/fair-play/fair-play-tiltak-i-klubb/fair-play-i-kamp/fair-play-motet/
https://www.fotball.no/fotballens-verdier/fair-play/fair-play-tiltak-i-klubb/fair-play-i-kamp/fair-play-motet/
https://www.fotball.no/globalassets/samfunnsansvar-og-verdier/fair-play/spiller_og_trenervett.pdf
https://www.fotball.no/globalassets/samfunnsansvar-og-verdier/fair-play/foreldrevettregler.pdf
https://www.fotball.no/globalassets/samfunnsansvar-og-verdier/fair-play/kampvert.pdf


…hva gjør man når det har gått galt?  

• Forebyggende tiltak

• NFFs Fair Play-håndbok

• Fair play i klubb - Norges Fotballforbund

• Underveis i kamp

• MittVarsel

• Etter hendelse/kamp

• MittVarsel

https://www.fotball.no/fotballens-verdier/fair-play/fair-play-tiltak-i-klubb/#Toppen
https://portal.mittvarsel.no/skjema/varslingsportal-for-norges-fotballforbund/vdTr6sRZY9p7Plun.715
https://portal.mittvarsel.no/skjema/varslingsportal-for-norges-fotballforbund/vdTr6sRZY9p7Plun.715


…det begynner med DEG ! 

• Fra dette møtet til gjennomføring og oppfølging i egen klubb

• Styret og styremøtet

• Gjennomfør trener- og lagledermøte

• Gjennomfør spiller- og foreldremøter

• Ha beredskap på plass (FAIR PLAY-ansvarlig, kampverter, rutiner på 

uønskede hendelser)

…lykke til ! 



Lykke til med sesongen ☺


