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1.Fair play
Alle klubber skal ha en Fair play-ansvarlig, og i alle kamper skal hjemmelaget ha på plass Fair
play-verter som bærer Fair play-vester.
I alle fotballkamper skal det gjennomføres Fair Play-hilsen. Dette gjøres før og etter kampen.
Lagene stiller opp på to rekker mot hverandre og foretar håndhilsing før kampstart. Dette skal
gjøres midt på banen med dommer eller dommertrio til stede i midten. I barne- og
ungdomsfotballen skal trener eller lagleder stille seg sist i rekken og være med på prosedyren.
Tilsvarende prosedyre skal gjennomføres etter kampen.
Det er lagledere og kapteiner for de to lagene som sammen er ansvarlig for at Fair Play hilsen
blir gjennomført. Dommeren er ikke ansvarlig for at dette blir gjennomført, men skal være
med å legge til rette for at dette kan bli gjennomført ved å være tilstede. Troms Fotballkrets
ber også om at det settes av tid til Fair Play-hilsen i forbindelse med turneringer som våre
klubber arrangerer. Vi ber om at klubbene videreformidler denne informasjonen til alle
trenere og lagledere, som igjen informerer spillerne.
2. Trafikksikkerhetsbudskap på alle kamper
Vi har stor fokus på trafikksikkerhet, og anmoder om at det på alle fotballkamper der det er
muligheter for høyttaler-tjeneste, leses opp følgende budskap – gjerne både før kampen, i
pausen og ved kampslutt:
”Det kjøres 10 millioner kilometer hvert år i nordnorsk fotball. Trafikksikkerhet er derfor en
viktig del av fotballen.
Om alle trafikanter hadde fulgt fartsgrensene, ville mange liv ha vært spart hvert år. Selv
moderate fartsoverskridelser kan få alvorlige konsekvenser.
Vi ber om at alle som er til stede på dagens kamp, viser fornuft i trafikken, og følger
fartsgrensen!”
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3. Avdelingsoppsett
Avdelingene i ungdomsfotballen er organisert slik:
G19 avdeling 1 (11)
G19 Nasjonal G19 (Tromsø IL)
J17 avdeling 1 (11)
G16 Nasjonal G16 (Tromsø IL)
G16 avdeling 1 (11/9/7)
G16 avdeling 2 (11)
J15 avdeling 1 (11/7)
J15 avdeling 2 (9)
G15 avdeling 1 (11/7)
J14 avdeling 1 (11)
J14 avdeling 9-er
J14 avdeling 7-er 1
J14 avdeling 7-er 2
G14 Nasjonal G14 (Finnmark/Troms kretslag)
G14 avdeling 1 (11)
G16 avdeling 1 (11)
G14 avdeling 9-er
G14 avdeling 7-er 1
G14 avdeling 7-er 2
G13 avdeling 1 (9)
G13 avdeling 2 (9)
G13 avdeling 3 (9)
I de tilfellene der lag med ulike spillformer (11-er, 9-er, 7-er og 5-er) spiller i samme
avdeling, spilles det i den enkelte kamp etter de spillereglene som gjelder for det laget som
har lag i spillform med færrest spillere (9-er fotball når et 11-er lag møter et 9-er lag).

4. Spilleplaner
Kampoppsett, resultater og tabeller finner vi på
https://www.fotball.no/turneringer/?s=91&d=15
Her finner du også en nyttig oversikt over ”dagens kamper”:
https://www.fotball.no/fotballdata/dagens-kamper/
Banedagbøker og dommerdagbøker finner du ved å søke opp en bane/dommer – alternativt
klikke på bane- eller dommernavn i kampoppsettet.

Vi anbefaler også mobilappen MinFotball – www.minfotballapp.no
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5. Årsklasseinndeling og aldersbestemmelser
Konkurraseklassene i ungdomsfotballen er inndelt i årsklasser. I Troms Fotballkrets har vi en
særordning der vi har J17 i stedet for J16.
J19
G19
J17
G16
J15
G15
J14
G14
J13
G13

Født tidligst i 1999
Født tidligst i 1999
Født tidligst i 2001
Født tidligst i 2002
Født tidligst i 2003
Født tidligst i 2003
Født tidligst i 2004
Født tidligst i 2004
Født tidligst i 2005
Født tidligst i 2005

6. Spillformer for ungdom
Den nasjonale normen for spillformer i de ulike aldersklassene i ungdomsfotballen er slik:
J/G 13
9-er fotball
J/G 14
11-er fotball
J/G 15
11-er fotball
G16
11-er fotball
J17
11-er fotball
J/G 19
11-er fotball
I alle klasser vil det være mulig å ha seriespill i spilleformer med ferre spillere enn den
primære spillformen. Eksempelvis 7-er og 9-er fotball i eldre ungdomsklasser enn det som
inngår i den nasjonale malen.

7. Spilletid
J19/G19
J17/G16
J15/G15
J14/G14
J13/G13

2 x 45 minutter
2 x 40 minutter
2 x 40 minutter
2 x 35 minutter
2 x 35 minutter

Eventuelle ekstraomganger i alle klassene er 2 x 5 minutter.

8. Innbyttere
Det kan i alle ungdomsklassene benyttes inntil sju innbyttere. En spiller som er byttet ut, kan
settes inn i spillet igjen. Det er flyvende innbytte også i 11-er fotball i klassene J/G 14, J/G 15,
G16 og J17.
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9. Ballstørrelse
J/G 13 og 14
J/G 15, 16, 17 og 19

Ball nummer 4
Ball nummer 5

Vi understreker spesielt at det i klassene for 13 og 14åringer skal benyttes ball nummer 4.
Dette relateres også til den forskning som foregår nasjonalt og intrenasjonalt knyttet til
hodeskader innen fotballen.

10. Kontaktpersoner til lagene
Foran kampoppsettet for den enkelte avdeling på www.fotball.no, finner du en oversikt over
kontaktpersoner for lagene. For å finne kontaktperson for et lag, og vedkommendes
telefonnummer og adresse, kan du også klikke du på lagets navn i terminliste eller tabell. Det
er viktig at det er oppført telefonnummer og e-postadresse for alle som står oppført som
kontaktpersoner. Det er klubbens ansvar å oppdatere disse opplysningene gjennom FIKS.
Her finner vi mer informasjon og brukerveiledning for klubbenes bruk av FIKS:
http://fiks.fotball.no/
FIKS benyttes også av klubbene ved påmelding av lag, registrering av nye spillere,
kamprapporter, spilleroverganger, etc.
https://www.fotball.no/klubb-og-leder/fiks-info-og-support/

11. Lov og reglement
Lov og reglement er overordnet alle bestemmelser i norsk fotball. Her finner du en link til
NFFs Lov og de ulike reglementene.
https://www.fotball.no/lov-og-reglement/
Det er viktig å sette seg godt inn i bestemmelsene – spesielt Breddereglementet, som dekker
all aktivitet i ungdomsfotballen.
https://lovdata.no/dokument/NFFF/nfffor/2014-03-09-3

I dette dokumentet er det flere henvisninger til Lov og reglement.
De få tilfellene av særbestemmelser (avvik fra breddereglementet) er spesielt omtalt i
sesongdokumentet.

12. Spillereglene
Her finner du Spillereglene (11-er fotball):
https://www.fotball.no/lov-og-reglement/spilleregler/spilleregler2/
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Her finner du Spilleregler og retningslinjer for spill på små baner (9-er, 7-er og 5-er fotball):
https://www.fotball.no/lov-og-reglement/spilleregler/spilleregler-og-retningslinjer-ungdomsfotball-13-16-ar/

13. Spesielt om 9-er fotball
9-er fotball er den primære spillformen i klassene J/G 13, men vi har i sesongen 2017 også 9er
serier og 9-er lag med i serier med 11-er eller 7-erlag i eldre aldersbestemte klasser.
Spilleregler for 9-er fotball – ungdomsfotball:
https://www.fotball.no/lov-og-reglement/spilleregler/spilleregler-og-retningslinjer--ungdomsfotball13-16-ar/#Toppen

Bestemmelsene for 16 år gjelder også for J17.
Banestørrelse 9-er fotball - ungdomsfotball:
Bredde 48-50 meter. Lengde: 60-72 meter. Det er naturlig at vi tilstreber at banene skal være
større i de eldste klassene enn i de yngste klassene, men minimumsmålene/maksimumsmålene
er gjeldende for all 9-er fotball for ungdom.
Det spiller ingen rolle hvorvidt banen organiseres på langs eller på tvers av en normal 11-er
bane, så lenge størrelsen på banen er ivaretatt.
Målbur:
I 9-er kamper i klassene J/G13 benyttes målbur som for 7-er fotball (5 x 2 meter).
I 9-er kamper i eldre klasser benyttes målbur som for 11-er fotball (7,32 x 2,44 meter).
Banene skal ikke merkes med kjegler/kjeglehatter, men med spray eller fast oppmerking i
banen.

14. Spilleberettigelse
Breddereglementets § 2-1 beskriver de seks forholdene som må være til stede for at en spiller
skal være spilleberettiget for en klubb i en kamp.
For å være spilleberettiget må en spiller:
a) ikke å ha karantene etter reglene i Reaksjosnreglementets kapittel 4eller 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,
g) være medlem av klubben vedkommende skal spille for og registrert som spiller i klubben i
NFFs register.
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Se også vilkårene i § 2-10 og § 2-11.

15. Aldersgrensen i jenteklassen
Troms Fotballkrets viderefører ordningen med tre årsklasser i jenteklassen (J17). I 2018
gjelder dette spillere født i 2001, 2002 og 2003.
Det kan registreres overårige spillere i henhold til bestemmelsene i Breddereglementets § 2-3
(1) også i J17-klassen.
Disse bestemmelsene gjelder altså i seriespill i Troms Fotballkrets. Det vil være naturlig at
klubber i Troms Fotballkrets som arrangerer turneringer, også følger den samme
aldersbestemmelsen i jenteklassen.
I turneringer utenfor kretsens grenser, vil normalt aldersgrensen være ”under 16 år ved årets
begynnelse”(altså 2002 og 2003 i 2018). I Norgesmesterskapet for jenter – Telenor Cup J16 –
vil ”under 16 år ved årets begynnelse” være gjeldende.

16. Bruk av overårige spillere og dispensasjoner
Dispensasjoner og overårige spillere relaterer seg til årsklasseinndelingen. Altså G/J13, G/J14,
G/J15 og G16/J17.
I 11-er og 9-er fotball kan det benyttes inntil 2 overårige spillere pr. kamp, og tilsvarende 1
spiller i 7-er og 5-er fotball. De overårige spillerne kan ikke være mer enn ett år for gamle, og
kan i samme sesong ikke spille på lag i sin egen aldersklasse eller høyere.
Overårige spiller ikke kan benyttes på lavere lag dersom klubben stiller lag i spillerens egen
aldersklasse.
Unntaket er klasse J19, der det ikke er noen begrensning i forhold til alder og spill for andre
lag for overårige spillere.
Alle overårige spillere skal registreres på eget skjema som sendes Troms Fotballkrets.
https://www.fotball.no/globalassets/krets/troms/skjemaer/registrering-av-overarig-spillerifotball_2017.pdf
Ut over ordningen med bruk av overårige spillere, kan det søkes om dispensasjon fra
aldersbestemmelsene av sosialmedisinske årsaker og på grunnlag av mangel på kamptilbud.
«Breddereglementets § 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
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dispensasjon kan i samme sesong ikke spille på lag i sin egen aldersklasse eller høyere.»
Søknadsskjema for aldersdispensasjon:
https://www.fotball.no/globalassets/krets/troms/skjemaer/dispensasjonssoknad_2017.pdf
Alle slike dispensasjonssøknader behandles av fotballkretsens dispensasjonsutvalg.

17. Jenter på guttelag
Ordningen med at jentespillere kan spille på lavere aldersnivå på guttesiden, ble vedtatt på
kretstinget for en del år siden. Regelen ble fra 2008 innskjerpet, ved at det nå bare kan bruke
jenter som er 1 år for gamle i forhold til aldersbestemmelsen i den enkelte gutteklasse.
Dette er en særordning som bryter med bestemmelsene i Breddereglementet, men NFF har
godkjent videreføring i Troms Fotballkrets i 2018.

18. Overføring av spillere mellom lag
Det handler om overføring av spillere mellom klubbens ulike lag i samme aldersklasse
(G/J13, G/J14, G/J15, G16, J17 og G/J19), og følgende er gjeldende:
På 11-er lag kan det totalt benyttes inntil 5 spillere som ble benyttet på øvrige 11-er lag i
samme aldersklasse i siste obligatoriske kamp. Tilsvarende 5 spillere mellom 9-er lag, 7-er lag
og 5-er lag.
Det er ingen begrensninger i hvor mange spillere som kan overføres mellom klubbens lag i
samme aldersklasse, men i ulike spillformer (11-er, 9-er, 7-er og 5-er). Dette gjelder også
dersom lag fra samme klubb, men i ulike spillformer, spilles i samme avdeling. dersom for
eksempel et 9-er lag spiller i en 11-er serie eller et 7-er lag spiller i en 9-er serie.

19. Sammensatte lag
Klubber som vil spille med sammensatte lag, må søke samlet om dette på eget søknadsskjema
(der også retningslinjene for sammensatte lag framgår).
https://www.fotball.no/globalassets/krets/troms/skjemaer/troms-fotballkrets_soknadsammensatte-lag.pdf
I et slikt samarbeid er det en klubb som må fremstå som administrativt ansvarlig for laget.
Klubbnavnene må framgå av lagsnavnet. Enten med «+» etter «hovedklubben» eller med alle
klubbnavnene med «/» mellom navnene.
Fristen for å registrere sammensatte lag er identisk med påmeldingsfristen til seriespill
Spillere som spiller på sammensatte lag, kan samtidig spille for sine respektive klubbers andre
lag.
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20. Advarsler og utvisninger
Alle bestemmelsene om advarsler og utvisninger er samlet i Reaksjonsreglementet. Dette
inkluderer også forholdet med tidsbegrenset utvisning ved gule kort i klassene 13-16 år
(gjelder også J17) tatt med der.
«§ 4-8.Advarsler i ungdomsfotballen
(1) I de konkurranser der det er innført umiddelbar soning for advarsler, vil de forseelser som
er gjenstand for advarsel erstattes med 5 minutters utvisning.
(2) Spiller som gis advarsel skal forlate banen i 5 minutter. Etter 5 minutter kan spilleren
komme inn på banen igjen etter klarsignal fra dommeren.
(3) Dersom en spiller blir tildelt to advarsler skal spilleren utvises.
(4) Har et lag har to eller flere spillere utvist samtidig, ordinære eller tidsbestemte, vil
soningen av en tredje tidsbestemt utvisning utsettes til den første tidsbestemte utvisningen
er ferdig sonet.
(5) Alle tidsbestemte utvisninger er sonet ferdig ved kampslutt.»
Retningslinjer for tidsbestemte utvisninger i ungdomsfotball (13-17 år):
«Det er vedtatt at det skal innføres tidsbestemte utvisninger som erstatning for gule kort i
ungdomsfotball 13- 17 år (begge kjønn), men ikke i Norgesmesterskap.
De forseelser som er gjenstand for gult kort (advarsel) etter spilleregel 12 – skal erstattes av 5
minutters utvisning.
o Dommer viser gult kort (som tidligere)
o Spiller skal forlate banen i 5 minutter og tiden regnes fra spillet gjenopptas. Laget er
fulltallig etter 5 minutter . Spiller kan komme inn uten at det er stopp i spillet.
o Lagets lagleder er ansvarlig tidtaker for den enkelte utvisning
o Kommer spiller opplagt for tidlig inn (feil av lagleder), skal spilleren ut og sone resten
av tiden. Lagleder må rapporteres til kampens myndighet
o Om samme spiller får 2 gule kort i samme kamp, regnes det som rødt kort og han
kommer ikke inn igjen, og laget spiller med en mindre resten av kampen
o Ved mer enn 2 tidsbestemte utvisninger samtidig – utsettes soningen av den tredje til
den første er ferdig. Maks 2 «utvisninger» samtidig». Dette vil også gjelde om det er
gitt direkte rødt kort, da vil det kun sones for en utvisning ad gangen.
o Om keeper skal ut i 5 minutter, må laget sette annen spiller (draktskifte) i mål.
Ordinær keeper kan kun returnere ved stopp i spillet. o
Alle tidsbestemte utvisninger er sonet ferdig ved kampslutt
Ved 11-er fotball bør man aldri komme under 8 spillere på hvert lag. Det vil si at ved 2 røde
kort tildelt 1 lag, kan man samtidig sone en 5 minutters utvisning. (dette gjelder kun 11-er –
øvrige klasser må holde seg til ovennevnte).»
I klassene J19 og G19 registreres gule kort på vanlig måte, men i disse klassene skal en spiller
stå over etter 3 gule kort (ikke 4, som nå gjelder i seniorklassene). Deretter etter hvert 2. gule
kort.
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Det er ingen forandringer i forhold til utvisninger (røde kort) i ungdomsklassene.
Vi anbefaler de ansvarlige i klubbene å sette seg godt inn i bestemmelsene om advarsler og
utvisninger i Reaksjonsreglementet.
Det er klubbens ansvar å påse at en spiller står over den første kampen etter en utvisning.
Dersom spilleren utelukkes fra mer enn en kamp, iverksettes soning først fra og med det
tidspunkt klubben informeres om sanksjonen.
Bestemmelsene vedrørende utviste spillere, gjelder også for bortviste lagledere/trenere, som
også automatisk skal stå over påfølgende kamp.
Utvisningsrapport for spiller: http://www.formstack.com/forms/fotballutvisningsrapport Rapport for bortvisning av trener/lagleder:
https://www.formstack.com/forms/fotball-rapportbortvist_lagledertrener
Norges Fotballforbunds retningslinjer for sanksjoner etter utvisninger og bortvisninger:
https://www.fotball.no/lov-og-reglement/beslutninger-fra-utvalg/retningslinjer-fordisiplinarsaker/

21. Ulike spillformer i samme avdeling.
Vi har noen tilfeller at at 9-er og 7-er lag spiller i 11-er serier. 7-er lag i 9-er serier og 5-er
lag i 7-er serier. Når de øvrige lagene spiller mot disse lagene, spilles det henholdsvis 9-er
fotball, 7-er fotball og 5-er fotball. Disse kampene teller med på tabellen på lik linje med de
øvrige kampene. Det skal selvsagt benyttes målbur for 9-er fotball, 7-er fotball/5-er fotball i
disse kampene. Når lag fra ulike spillformer møtes til kamp, gjelder bestemmelsen om antall
overårige spillere, som for spillformen med færrest spillere (2 på 11-er og 9-er lag og 1 på 7er og 5-er lag).

22. Omberamming av kamper
Etter hvert som terminlistemøtene er gjennomført, må det sendes inn
”omberammingssøknader” for å gjøre endringer av kampene.
Dette gjelder alle endringer av kamper på dag og/eller klokkeslett.
Forutsetningen er at det er enighet de to lagene imellom om å flytte kampen. Den klubben
som ber om omberamming av kampen, belastes etter sesongslutt med omberammingsgebyr
på kr. 200 for seniorkamper og kr. 100 for aldersbestemte kamper (ikke barnefotball).
-

De to lagene avtaler omberammingen seg imellom
Det er viktig å sjekke med baneeier at banen er ledig på nytt tidspunkt
Dommer og dommerringleder informeres - Omberammingssøknad sendes Troms
Fotballkrets
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-

Troms Fotballkrets bekrefter omberammingen gjennom utsendelse av e-post til alle
impliserte parter

Her finner du det elektroniske skjemaet som skal benyttes ved omberamming av kamper:
https://www.fotball.no/lov-og-reglement/skjemaer-og-kontrakter/omberamming/
Det er svært viktig at absolutt alle endinger (bane, dato eller klokkeslett) meddeles Troms
Fotballkrets.
I tilfeller der kamper flyttes uten at Troms Fotballkrets er søkt/informert om dette, vil klubben
bli ilagt et gebyr som er høyere enn standard omberammingsgebyr.
All kontaktinformasjon vedrørende kontaktperson hos motstanderlaget og dommere finner
dere på www.fotball.no ved å klikke på den aktuelle kampen – og deretter på navn på lag og
person.
Ved å klikke på den aktuelle banen på en vilkårlig kamp på www.fotball.no, finner dere alle
kamper som går på banen denne sesongen.
Klikker dere på samme måte på dommerens navn, får dere opp dommerens oppdrag for hele
sesongen.

23. Arrangørplikter
Ut over det som framkommer i Kampreglementet og på andre steder i dette dokumentet, vil vi
minne klubbene om følgende selvfølgelige arrangørplikter:
-

Ivareta sikkerheten for dommere, spillere og trenere/ledere
Ha nødvendig beredskap for førstehjelp
Påse at det ikke nytes rusmidler på stadionområdet
Sørge for at banen, målene og annet utstyr er i orden til kamp

24. Dommere
Det er viktig at hjemmelaget/arrangørklubben tar godt imot dommer og eventuelle
assistentdommere når de kommer til banen. Sørge for at de får henvist plass i garderoben, og
at de før gode arbeidsforhold både før, under og etter kampen. Dersom det kan settes ut
forfriskninger i dommergarderoben, er dette svært positivt. Klubben er ansvarlig for at
dommerens sikkerhet ivaretas hele tiden, og at dommerne ikke forulempes av spillere,
publikum eller andre.

25. Dommeroppsett
Dommeroppsettet framgår av kampoppsettet. Det settes i utgangspunktet opp dommere fra
Troms Fotballkrets sin side i alle kamper i ungdomsklassene. Dette kan fravikes i en del av
kampene i J/G 13 og J/G 14. Dersom du har behov for å ta kontakt med en dommer (ved
omberamming eller i annen sammenheng), finner du vedkommendes kontaktinformasjon ved
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å søke på dommerens navn, eller ved å klikke på dommerens navn i kampoppsettet på
www.fotball.no.

26. Dommerregninger
Her finner du den dommerregningen som skal benyttes fra 2. divisjon og nedover i
divisjonssystemet:
https://www.fotball.no/lov-og-reglement/skjemaer-og-kontrakter/
Dommerhonoraret størrelse i de ulike klassene, framgår av dommerregningen.
Vær oppmerksom på kilometergodtgjørelsen er redusert til kr. 3.50, og hele
kilometergodtgjørelsen er nå innenfor den skattefrie grensen.
Alle dommerregninger betales fra klubben (hjemmelaget) til dommerens bankkonto.
Klubbene plikter å betale dommerne innen 10 dager etter an kamp. Det er viktig at denne
fristen overholdes, slik at vi unngår merarbeid med purring, etc.
Ved betaling av dommerregninger, må klubbene være påpasselige med å oppgi
dato/kampnummer for den aktuelle kampen.
Klubbene skal belastes med purregebyr på kr. 100 dersom vi må purre fordi betalingsfristen
ikke overholdes. Ved gjentatte tilfeller av purring kan klubben måtte gå over til å betale
dommerne kontant rett etter kamp.
Dommere som ikke mottar oppgjør fra en klubb innen 10 dager etter en kamp, skal først purre
på den aktuelle klubben. Dersom de fortsatt ikke mottar betaling, må de rapportere dette til
troms.fotball@fotball.no, og oppgi aktuell kamp, dato og beløpet på dommerregningen. Men
vent noen dager over fristen før slik rapport sendes, da det gjerne vil gå litt tid fra klubben har
betalt til dommeren mottar oppgjør.
Det er viktig at dommerne er svært nøyaktige når de fyller ut dommerregningen. Alle
nødvendige opplysninger, inklusive bankkontonummer, må påføres regningen. Ved bruk av
kilometergodtgjørelse skal det oppgis hvor det er kjørt fra-til, og nøyaktig antall kilometer.
Dersom diett kommer til anvendelse, må tidspunkt for avreise og hjemkomst oppgis.
Klubbene skal ikke foreta utbetaling dersom dommerregningen er ufullstendig utfylt. Om det
er praktisk mulig, tas forholdet opp og avklares direkte med dommeren når denne leverer
regningen. Alternativt kan forholdet rapporteres til troms.fotball@fotball.no.
Vi oppfordrer dommerne til å ha ferdigutfylte regninger der alle de faste opplysningene i
regningens «heading» er maskinelt utfylt, og dermed mer leselige enn om det er utfylt med
penn.
Normalt leveres dommerregningen til lagleder i forbindelse med kampen, men dersom det er
klubber som for eksempel ønsker at regningen skal sendes elektronisk fra dommeren til
klubbens kasserer eller administrasjon, er dette mulig. Klubben eller lagleder må eventuelt
informere dommeren om dette.

27. Elektroniske kamprapporter
Det brukes elektroniske kamprapporter i alle kamper innen ungdomsfotball og i
seniorklassene.
Viser til den brukerveiledningen (punktet «Brukerveiledning») som ligger i FIKS.
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Med visse tilpassinger følges de samme rutinene som for overliggende divisjoner.
Bruk av elektronisk kamprapport innebærer at følgende blir registrert:
- Lagoppstillinger
- Hendelser under kampen (kort, målscorere, bytter)
- Resultatet
Kampens dommer har ansvar for at alle data blir registret etter kampen, og dette må utføres
snarest mulig etter kampslutt. Siste frist er kl. 1200 dagen etter at en kamp er spilt.
I tillegg til at kampdata registreres elektronisk, skal lagene signere en papirversjon som
dommeren skanner og sender inn til Troms Fotballkrets etter kampen.
Vær oppmerksom på at det er klubbens ansvar å oppsøke dommeren etter kampen for å
signere på kamprapport/dommerkort. Gjennom denne signeringen, skal vi sikre oss at
opplysningene på dokumentet (resultat, gule- og røde kort, etc.) blir korrekt.
Vi vil presisere at det skal framkomme av kamprapporten hvilke spillere som startet kampen,
og hvilke spillere som kom inn som innbyttere. Spillere som ikke deltok i kampen, skal
strykes fra den endelige kamprapporten.
Det er dommerens ansvar å sende inn kamprapport og dommerkort til Troms Fotballkrets (til
Norges Fotballforbund for kamper i høyere divisjoner) etter kampen.
Det er hjemmelagets lagleder sitt ansvar å registrere kampens resultat innen 30 minutter etter
kampslutt. Dette er viktig i forhold til at resultater og tabeller skal være helt ajour til enhver
tid.
Dette gjøres gjerne gjennom FIKS, men det kan også gjøres via mobilappen MinFotball.
Kampnummeret står på kamprapporten, eller du finner det under kampoppsettet på
www.fotball.no. Troms Fotballkrets er krets nummer 19.
Resultatregistreringen skjer mye enklere via mobilappen MinFotball, og vi anbefaler alle å
bruke denne. Mer informasjon finner du på http://www.minfotballapp.no/
Vi viser også til bestemmelsene i Breddereglementets § 2-21:
«§ 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
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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.»
Konsekvenser for klubber/lag som ikke gjør jobben med elektroniske kamprapporter på en
tilfredsstillende måte:
- Skriftlig tilbakemelding («advarsel») ved brudd på «instruksen» fram til 10.05.18.
- Etter 10.05.18: Bot på kr. 500 ved brudd på «instruksen» rundt elektroniske
kamprapporter.
- Klubben skal alltid få muligheten til å forklare seg skriftlig før sanksjon ilegges.

28. Gebyrer og bøter
Omberamming av seniorkamp
Omberamming av aldersbestemt kamp
Etteranmeldingsgebyr
Flytting av kamp uten godkjenning
Uteblivelse fra kamp som senere spilles
Skyld i at seniorkamp ikke avvikles (det settes 3-0/3 poeng)
Skyld i at aldersbestemt kamp ikke avvikles (det settes 3-0/3 poeng)
Diskvalifikasjon av lag
Trekking av seniorlag
Trekking av aldersbestemt lag (og laveste divisjon for seniorlag)
Bruk av spillere som ikke er spilleberettiget

Kr. 200
Kr. 100
Kr. 500
Kr. 1.000
Kr. 2.000
Kr. 5.000
Kr. 2.000
Kr. 6.000
Kr. 4.000
Kr. 1.500
Kr. 2.000

Ved erstatningskrav som fremmes overfor andre klubber i henhold til bestemmelsene i
Breddereglementets § 9-3, fastsettes følgende maksimale satser for kamper som administreres
av Troms Fotballkrets:
11-er lag:
9-er lag:
7-er lag:
5-er lag (inklusive futsal):

Kr. 16 pr. kilometer
Kr. 14 pr. kilometer
Kr. 12 pr. kilometer
Kr. 10 pr. kilometer

Antall kilometer regnes t/r fra klubbens hjemmebane til motstanderens bane. Erstatning for
andre utgifter, vurderes i det enkelte tilfelle.
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Det skjer fra tid til annen at dommere møter til kamp, uten at lagene møter. Den klubben som
er årsaken til at en kamp ikke spilles etter programmet, er normalt ansvarlig for å varsle
dommere. Dersom det oppstår slike tilfeller, vil den ansvarlige klubben bli pålagt å betale
dommerens reise- og oppholdsutgifter, samt dommerhonoraret. Dette kommer i tillegg til bot
eller gebyr som ilegges av fotballkretsen.

29. Dommerringledere
Dommerringlederne har ansvaret for dommeroppsett og administrasjon av dommerforfall
innenfor sine geografiske områder. Dette gjelder aldersbestemte klasser og det meste av
seniorfotballen.
Kamper i Nord-Troms:
Johnny
Olsen
johnny@kafjordveks.no

930 66306
Kamper i Midt-Troms:
Vidar Elvevold vidarelvevold@hotmail.no
474 60282
Kamper i Tromsø-området:
Robert ”Bobby” Isaac
dommerbob@yahoo.no

473 48608

30. Forsikring
Alle spillere innen ungdomsfotballen er forsikret gjennom Norges Fotballforsikring – forutsatt
at klubben har registrert spilleren i spillerregisteret (FIKS).
Manglende registrering, medfører at spilleren/spillerne verken er forsikret eller spilleberettiget
for klubben.
Her finner vi all informasjon om forsikringsordningen:
https://www.fotball.no/klubb-og-leder/forsikring/
-

Priser
Ytelser
Vilkår
Registrering
Idrettens skadetelefon
Skademeldingsskjema

Her kan du lese mer om Idrettens Skadetelefon:
https://www.fotball.no/klubb-og-leder/forsikring/2016/idrettens-skadetelefon/
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31. Spilleroverganger
Alle spilleroverganger skjer nå elektronisk mellom klubbene, og her finner dere alle relevante
opplysninger rundt dette:
https://www.fotball.no/lov-og-reglement/overganger/

32. Andre aktuelle skjema
Det er henvist til en del skjema i dette dokumentet. Her finner vi en samling av flere relevante
skjema: https://www.fotball.no/lov-og-reglement/skjemaer-og-kontrakter/
Det er laget elektroniske løsninger for de fleste typene skjema som benyttes.

33. Antidoping
Vær oppmerksom på Lovens bestemmelser om doping, og at det kan bli gjennomført
dopingkontroll på kamper, også i lavere divisjoner.
Troms Fotballkrets er registrert som «Ren fotballkrets» i Antidoping Norge. Vi anbefaler alle
våre klubber å registrere seg som «Rent idrettslag».
Les mer om dette på www.antidoping.no og www.rentidrettslag.no

34. Krav til politiattest
Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillitseller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, skal
avkreves politattest.
Her finner du all informasjon om Norges Idrettsforbudns krav og rutiner knyttet til ordningen
med politiattester: https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/

35. MinFotball
Mobilappen MinFotball er et fantastisk godt verktøy for alle som er involvert i fotball. Vi
anbefaler alle å bruke MinFotball. All nødvendig informasjon finner du på
www.minfotballapp.no
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36. Kontaktinfo Troms Fotballkrets
Postadresse: Postboks 12, 9251 Tromsø
E-postadresse: troms.fotball@fotball.no (bruk denne ved all e-post til fotballkretsen).
Besøksadresse (ikke bruk denne for post): Alfheim Stadion - Inngang sør/3. etasje Stadionveien 3 – 9007 Tromsø
Kontortelefon: 77 61 07 50 (bruk denne ved henvendelse til vårt kontor).
Internett: www.fotball.no/troms
Facebook: Troms Fotballkrets - http://www.facebook.com/home.php#!/pages/TromsFotballkrets/162189703809031
Twitter: @TromsFotballkre
Instagram: tromsfotballkrets
Kontaktpersoner for kampavvikling på kretskontoret er:
Kenneth Skoglund (kampavvikling) – kenneth.skoglund@fotball.no -917 14620
Roald Johansen (dommere) – roald.johansen@fotball.no - 913 38636
Øvrige ansatte på kretskontoret:
Audun Kaspersen (klubbutvikler – 50 % stilling/vikariat) – audun.kaspersen@fotball.no –
971 77735
Pål Kjetil Walle (spiller-/trenerutvikler) – palkjetil.walle@fotball.no – 932 66499
Espen Pedersen (trenerutvikler i Trenerløftet) – espen.pedersen@fotball.no – 926 09490
Jo Are Vik (daglig leder) – jo.are.vik@fotball.no – 907 80151
Stine Gundersen (klubbutvikler) har permisjon fram til februar 2019.
Troms Fotballkrets ønsker alle lykke til med fotballsesongen 2018!
Det kan bli oppdateringer i dette dokumentet i løpet av 2018.

Tromsø, 19.04.18

Troms Fotballkrets
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