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Fjellhamar FK’s Vinterserie 2019 (Vinterserien) spilles som seriespill i alle klasser i tråd med Norges 

Fotballforbunds (NFF) retningslinjer for barnefotball. 

Vinterserien spilles etter NFF’s reglement med unntak av de endringer som fremgår i dette 

dokumentet. 

Innholdet i dette regelverket er inndelt som følger:  

1. Juryen 

2. Kampreglement 

3. Konkurranse- og sanksjonsreglement 

4. Reglement for spilleberettigelse 
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Kapittel 1 – Juryen 

Turneringens jury består av fire medlemmer: 
- Stein Rakner, Fjellhamar FK (medlem) 
- Tore Lia, Fjellhamar FK (dommeransvarlig) 
- Øivind Smestad, Fjellhamar FK (juryformann) 
- Sverre Haavi, Fjellhamar FK (sportslig leder) 

 
Alle avgjørelser fattet av juryen er endelige og kan ikke påklages. 
 
Evt. Klager og protester skal rettes skriftlig til sekretariatet (leveres i kafeen) på arenaen - innen 60 
minutter etter endt kamp. Et klagegebyr på kr. 300,- skal medfølge klagen/protesten og bli refundert 
hvis denne gis medhold av juryen. Gebyret betales Fjellhamar FK, Postboks 61, 1477 Fjellhamar på 
konto: 1310.25.21506. 
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Kapittel 2 - Kampreglementet 

2.1 Aldersklasser  
Klasseinndeling gjelder aldersinndeling for sesongen 2018. 

Følgende klasser spiller 11’er fotball 

- Klasse Gutter 14 år (2005) 

- Klasse Jenter 14 år (2005) 

- Klasse Gutter 15 år (G2004) 

- Klasse Jenter 15 år (2004) 

- Klasse Gutter 16 år (2003) 

- Klasse Jenter 17 år (2002/2003) 

- Klasse Gutter 19 år (2000,2001,2002) 

 Følgende klasser spiller 9’er fotball: 

- Klasse Jenter 13 år (2006) 

- Klasse Gutter 13 år (2006)  

- Klasse Gutter 12 år (2007) 

- Klasse Jenter 12 år (2007) 

Følgende klasser spiller 7’er fotball: 

- Klasse Gutter 11 år (2008) 

- Klasse Jenter 11 år (2008) 

- Klasse Gutter 10 år ((2009) 

- Klasse Jenter 10 år (2009) 

 

2.2 Spilletider 
Spilletid for 5’er fotball  

Spilletid for 7’er fotball  

- Klasse G10 2 x 25 min 

- Klasse J10 2 x 25 min 

- Klasse J11    2 x 25 min 

- Klasse G11 2 x 25 min 

Spilletid for 9’er fotball 

- Klasse J13 2 x 35 min 

- Klasse G13 2 x 35 min 

- Klasse G12 2 x 30 min  

- Klasse J12 2 x 30 min 

Spilletid for 11’er fotball 
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- Klasse G & J14 2 x 35 min 

- Klasse G & J15 2 x 40 min 

- Klasse G16 2 x 40 min 

- Klasse J17 2 x 45 min 

- Klasse G19 2 x 45 min 

5 minutters pause mellom omgangene gjelder for alle klasser. Merk at disse tidene kan bli justert noe 

ved ekstreme snøfall som krever brøyting mellom omganger og mellom kamper. 

 

2.3 Kampforberedelser 

Frammøte 

Alle lag skal ha meldt sin ankomst i kafeen minimum 20 minutter før kampstart. Spillerne må være 

ved banen klare til kamp minimum 5 minutter før kampstart. 

Utstyr 

Det laget som er oppført først i kampoppsettet (hjemmelaget) stiller med 3 stk. matchballer. I klasse 

G 15/J15 og eldre benyttes 5’er ball. I resterende klasser benyttes 4’er ball. 

Bortelaget plikter å bytte drakter / benytte vester ved draktlikhet (dommer avgjør). 

Alle spillere SKAL benytte leggbeskyttere. 

Spillere kan ikke spille med smykker, anheng eller lignende, som kan forårsake skade på andre 

spillere eller på seg selv.  

Værforbehold 

Dersom kraftig kulde eller snøvær gjør det umulig å gjennomføre kamper, vil de bli forsøkt flyttet til 

andre tidspunkt. Hvis dette mot formodning ikke lar seg gjøre, forbeholder arrangøren seg rett til å 

kansellere kampen. 

Nedre kuldegrense er satt til minus 13 grader. Det er YR’s meldetjeneste for Fjellhamar Skole som 

benyttes som referanse. 

http://www.yr.no/sted/Norge/Akershus/L%C3%B8renskog/Fjellhamar_skole 

2.4 Seriespill 
Klassene spilles som rent seriespill (iht. Norges Fotballforbunds regler for barnefotball). 

2.5 Spilleberettigelse 

Representasjon 

Alle spillere som deltar i FFK Vinterserie 2018 må være spilleberettiget for den klubben 

vedkommende representerer, med mindre det er gitt dispensasjon fra turneringsledelsen (eksempel 

er spillere på lån, eller spillere som ennå ikke har fått sine overgangspapirer i retur). 

http://www.yr.no/sted/Norge/Akershus/L%C3%B8renskog/Fjellhamar_skole


  Turneringsreglement 

Spillerlister 

Alle som skal spille for et lag i vinterserien skal være registrert på dette lagets spillerliste. 

Spillerlistene registreres på Profixio innen 5. januar 2018. Se www.fjellhamarfotball.no for link til 

dette nettstedet. 

Det er ingen øvre grense for antall spillere som kan benyttes på et lag i vinterserien. 

Overårige 

For 11’er lag 

Det gis dispensasjon for inntil tre overårige spillere pr. lag, men kun to av disse kan være på banen 

samtidig.   

For 9’er lag og 7’er lag 

Det gis dispensasjon for inntil to overårige spillere pr. lag som begge kan være på banen samtidig.  

Det er lagleders ansvar å sørge for at regelen om samtidig spill for overårige opprettholdes. De(n) 

overårige må ikke være mer enn et år eldre enn alderen for den klassen han / hun spiller i og 

spillerne det gjelder må være ført opp på spillelisten (se over). En overårig som er registrert på et lag 

i en yngre klasse kan ikke delta på lag i egen aldersklasse. 

NB!  Formålet med å tillate overårige spillere er IKKE å forsterke et lag, men å tilby spillere som ellers 

ikke ville hatt et tilbud, å delta i turneringen. Samtidig ønsker vi med dette å gjøre det lettere for lag 

med få spillere å delta i vinterserien. 

Overføring av spillere mellom lag i samme klasse 

For 11’er lag 

For klubber som stiller flere lag i samme klasse, kan inntil 3 spillere pr. lag overføres til et annet lag. 

Dvs. at inntil 3 spillere som var på banen siste kamp for Lag X, kan også spille for Lag Y i samme 

aldersklasse i neste kamp. Spillere som overføres mellom lag må stå oppført på begge lags 

spillerlister.  

For 9’er lag og 7’er lag 

Den samme regelen som over, gjelder for 9’er og 7’er lag, men da er det kun 2 spillere som kan 

overføres fra et lag til et annet (i samme aldersklasse) i etterfølgende kamper. 

 

2.6 Terminlister og omberammelser 
Fjellhamar FK’s turneringsutvalg står ansvarlig for oppsett av terminlistene for alle klasser - så vel 

innledende gruppespill som sluttspill. Alle påmeldte lag plikter å overholde de fastsatte tider og møte 

i rett tid på aktuelle kamparena. 

Ønske om endringer i terminlistene må dokumenteres og overleveres turneringsutvalget pr mail 

vinterserie@fjellhamarfotball.no for Vinterserien 2018 før første oppsatte kamp i aktuelle klasse, og 

minimum 2 uker før aktuelle kamp. 

http://www.fjellhamarfotball.no/
mailto:vinterserie@fjellhamarfotball.no
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Ønske om omberammelse av kamp vil bli behandlet, men kan ikke garanteres oppfylt. 

Turneringsutvalget for Vinterserien plikter imidlertid å gjøre sitt ytterste for at så skal skje.  

Det vil bli ilagt et gebyr til aktuelle lag for administrasjon og håndtering på 300 kroner for hver 

behandling av en mulig omberammelse av kamp. 

Administrasjonsgebyret innbetales til konto 1310.25.21506 samtidig med at forespørsel sendes. 

Behandling av forespørsel påbegynnes når innbetalt gebyr er registrert. 

 

 
Kapittel 3 – Konkurranse- og sanksjonsreglement 

3.1 Innlevering av protest 
Eventuelle protester skal leveres skriftlig i sekretariatet (kafeen på den respektive arena) senest 60 

minutter etter ferdigspilt kamp. Gjelder protesten forhold under kampen, skal dommer underrettes 

om at protest leveres, før dommeren forlater arenaen. 

Med protesten skal leveres gebyr på 300 kroner til Fjellhamar FK, Postboks 61, 1477 Fjellhamar på 

konto: 1310.25.21506. Dette tilbakebetales hvis protesten tas til følge. 

Juryens vedtak kan ikke overprøves/ankes. 

3.2 Advarsel – Gult kort 
To gule kort i samme kamp fører til utvisning av spiller (se under). Det blir ikke ilagt karantene i 

senere kamper i turneringen selv om samme spiller pådrar seg flere gule kort i separate vinterserie-

kamper.  

I klassen G/J11 og yngre brukes det ikke gule og røde kort som sanksjoner. Her utøver dommer 

skjønn og prøver å rettlede spillere som evt. begår forseelser som vanligvis ville ført til advarsler eller 

utvisning. 

3.3 Utvisning – Rødt kort 
Får en spiller rødt kort i en kamp, er vedkommende utvist for resten av kampen. Laget kan ikke 

erstatte utvist spiller. Rødt kort vil ikke gi karantene i påfølgende kamper med mindre dommer har 

levert rapport om særdeles grov forseelse eller annen uønsket adferd/oppførsel. I slike tilfeller vil 

juryen bestemme karantenens lengde og rapportere videre til lagets krets.   

3.4 Opptreden til supportere, trenere, ledere eller andre tilknyttet laget 
Dommeren vil rapportere til juryen der åpenbart upassende opptreden fra personer tilknyttet laget 

finner sted på arenaen i forbindelse med lagets kamper. Det er lagleders ansvar å sørge for at alle 

tilknyttet laget etterfølger god sportsånd og unngår å komme med usportslig tilrop til dommere, 

spillere, ledere eller andre supportere. 

Fjellhamar FK tilstreber å etterfølge Fair Play-parolen, og oppfordrer samtlige deltakende lag i 

Vinterserien til å gjøre det samme. 
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3.5 Behandling av klage 
Juryen vil tilstrebe å løse konflikter i minnelighet, og vil ved behov innkalle involverte parter til møte 

for å høre begge siders argumenter. Juryens avgjørelse – som vil bli kommunisert til begge lags 

lagledere – er endelig og kan ikke påklages. 

 


