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Fair Play

• Fair Play-møte skal gjennomføres foran hver kamp.

• Fair Play-hilsen skal foretas før kamp.

• Foreldre og publikum skal stå på motsatt side av 
trenere/lagledere/reservebenk, eventuelt oppe på tribunen.

• Teknisk sone rundt reservebenkene er reservert trener/lagleder/reserver.

• Trenere/lagledere har ansvaret for å skape et godt Fair Play-klima under 
kampen.

• Før avspark gjennomfører dommer og kapteiner «Handshake for Peace».

• Fair Play-hilsen skal foretas etter kamp.

• Arrangørklubben (hjemmelaget) har ansvaret for gjennomføringen av Fair 
Play-møte og Fair Play-hilsen.

• NFF Hordaland ønsker at hjemmelaget har en kampvert (voksen) til stede 
på alle kamper.
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Sesongen 2016

Kamptider ukedager

• 17.15, 18.30, 20.00

• Tirsdager: 12 år – 14 år – 19 år

• Torsdager: 11 år – 13 år – 16 år

Vår/høst-serier

• Nytt oppsett til høsten i alle klasser

• Opprykk/nedrykk til sommeren mellom 1.div og 2.div i alle klasser, og mellom 2.div og 3.div i G19 + mellom 2.div 
og 3.div i G16 (noen avdelinger)

Resultatregistrering

• SMS til 2223, straks kampen er spilt (senest 6 dager etter kamp) – dette kan både hjemme- og bortelag gjøre

• ”resultat” kampnr mål hjemmelag-mål bortelag

• Eks: resultat 12113001001 4-2

App Min Fotball

• Resultatregistrering
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Lagsinformasjon

• All kommunikasjon mellom krets og lag gjøres via nettside/Facebook og på e-post eller 
på tlf. Informasjon fra krets angående kampflyttinger etc. sendes kun på e-post. 

• Det er  fortsatt mange feil og mangler på kontaktpersoner/trenere. Flere klubber 
«glemmer» å legge inn kontaktperson/trener for hvert enkelt lag eller oppdaterer ikke 
kontaktinformasjon.

• Alle kontaktpersoner må være registrert med riktig e-post, mobiltlf, adresse, 
fødselsdato. Sjekk dette på www.fotball.no.

• Det er klubben sitt ansvar å ha rett person på rett lag, med riktig kontaktinformasjon.

• Der kontaktperson mangler er det klubben sitt ansvar å  videresende info fra krets.
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Dommeroppsett

• HFK setter opp dommer i alle seniorkamper 11-er.

• I ungdomsklassene er målsettingen å sette opp dommere i alle 11-er kamper.

• I følgende klasser setter vi opp så langt vi klarer:
• G14/J14
• G16 3.div
• J17 3.div
• G14/J14 9-er

• Hjemmelaget blir varslet pr e-post dersom de må skaffe dommer selv (følg også med på nettsidene) – vi 
jobber med dommeroppsettet helt fram til et par dager før kamp. 

• NB! På grunn av manglende kapasitet (ikke nok dommere i HFK) blir det ikke satt opp dommer i 13-års 
klassen eller i 7-er kamper i alle klasser. I disse kampene må hjemmelaget skaffe dommer.
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Dommeroppsett

• Det settes opp assistentdommere i følgende klasser:
• Menn til og med 5.div 
• Kvinner til og med 3.div
• G19 1.div

• NB! Hjemmelaget skal kontakte dommeren i god tid før kamp (senest dagen før)

• Oppsatt dommer med kontaktinformasjon finnes under den enkelte kamp på 
www.fotball.no/hordaland

• Dersom dommeren ikke møter, må det sendes melding på e-post til HFK!

http://www.fotball.no/hordaland
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Dommeroppsett

• Dommerregning skal være korrekt utfylt, og leveres til lagleder. Klubben betaler honoraret over konto i løpet av få dager –
maks 10 dager.

• Dommersatser finnes på dommerregningen og på nettet:

• G13, J13, G14, J14, G16, J16 kr. 350,-

• G19, J19 kr. 400,-

• G19 1. div kr. 700,-

kr. 500,- (AD)

• Senior 4.div menn/2.div kvinner og lavere kr. 750,-
kr. 500,- (AD)

• Senior 3.div menn kr. 900,-

kr. 700,- (AD)

Kjøregodtgjørelse og evt diett kommer i tillegg i alle klasser

• DOMMERKURS

• Klubber som ønsker klubbdommerkurs for barnefotball kan kontakte kretsen. Informasjon finnes også i kurskatalogen på 
våre nettsider.

• Rekrutteringsdommerkurs (9-er og 11-er fotball) arrangeres flere ganger i året – siste kurs denne sesongen arrangeres 
10.-12. juni på Idrettens Hus.



Elektronisk kamprapport
Skal brukes i alle kamper i ungdomsfotballen



Brukerveiledning elektronisk kamprapport

• Hvert lag i klubben bør ha en egen kontaktperson / 
lagleder med egen tilgang til FIKS som klubbruker

• Alle spillere må være registrert i FIKS- spillerregisteret i 
klubben

• Logg på som klubbruker i FIKS

(brukernavn tildeles av FIKS-ansvarlig i klubben, deretter 
får man tilsendt en e-post med link til innlogging og 
passord)



08.04.2016

Lagets tropp / «Bruttotropp»

• Logg på som klubbruker i FIKS

• Første gang hentes alle aktuelle spillere inn i 
Lagets tropp / «bruttotropp» 

• Stå i innloggingsbildet og trykk på fanen 
«påmeldte lag»



08.04.2016

Lagets tropp / «Bruttotropp»

• Velg ditt lag



08.04.2016

Lagets tropp / «Bruttotropp»

• Velg Tropp

• Velg Legg til spiller



08.04.2016

Lagets tropp / «Bruttotropp»

• Velg kjønn for å begrense søket

• Fyll eventuelt ut fødselsår for å begrense søket

• Huk av spillere til «bruttotropp» (alle som kan 
tenkes å være med på det aktuelle laget 
gjennom sesongen)

• Det er selvsagt mulig å legge til spillere senere 
i sesongen

• Lagre (scroll nedover siden for å finne den)



08.04.2016

Lagets tropp / «Bruttotropp»

• Legg til draktnummer

• Legg til posisjon (ikke nødvendig)

• Lagre



08.04.2016

Elektronisk kamprapport

• Alle spillere må være registrert i 
spillerregisteret i klubben

• Alle spillere bør være registrert i lagets tropp /  
«bruttotropp»

For å lage elektronisk kamprapport til den 
aktuelle kampen:

• Logg på som klubbruker i FIKS

• Stå i innloggingsbildet og trykk på fanen 
«påmeldte lag» og trykk deretter på laget ditt



08.04.2016

Elektronisk kamprapport

• Trykk på arkfanen Kamper

• Velg riktig sesong (de fleste har nytt oppsett for 
høstsesong – da må den velges)

• Trykk på kampnummeret til den aktuelle 
kampen



08.04.2016

Elektronisk kamprapport

• Velg Hjemmelagets tropp eller Bortelagets 
tropp

• Trykk på kikkert bak «lagets tropp»

• Velg inntil 18 spillere (11er og 9er fotball), eller 
inntil 12 spillere (7er)

• Trykk legg til 

Spillerne ligger nå i kamptroppen, draktnummeret 
som ble registrert i lagets tropp/bruttotroppen 
følger med, vær obs på at du i bruttotroppen kan 
ha flere spillere med samme nummer. Det er ikke 
tillatt i kamptroppen, da må draktnummeret 
endres.



08.04.2016

Elektronisk kamprapport

• Trykk på kikkert bak «lagets personer»

• Velg Trener(e) og Lagleder(e) (inntil 7 stk)

• Trykk legg til

Trener(e) og Lagleder(e) legges nå i 
kamprapporten

• Trykk Lagre

• Trykk «skriv ut kamprapport»

• Både hjemme- og bortelaget må skrive ut 
kamprapporten og ta denne med på kampen 
slik at man er sikker på å ha fått med de siste 
endringene





Rutiner for bruk av elektronisk kamprapport

• Begge lag skriver ut kamprapporten og tar med til kampen

• Bruk den kamprapporten som inneholder begge lags 
kamptropper – dette blir det offisielle dokumentet for 
kampen

• Begge lag fører på eventuelle endringer manuelt

• Etter kampen fører dommeren på resultatet og eventuelle 
kort og signerer kamprapporten

• Begge lag signerer kamprapporten etter kampen 

• Dommer og bortelag tar bilde av ferdig utfylt kamprapport, 
og arkiverer bildet

• Hjemmelag har ansvaret for å laste opp kamprapporten i 
FIKS enten som .pdf eller .jpg (eller bilde) og arkivere den 
originale kamprapporten fram til begynnelsen av neste 
sesong



08.04.2016

Last opp Elektronisk kamprapport

• Last opp elektronisk kamprapport

- Dette gjøres av hjemmelaget etter hver kamp

- Kamprapporten må scannes eller tas et bilde 
av og lagres på pc-en eller telefonen slik at 
filen kan lastes opp i FIKS

- Bruk filformat som .pdf eller .jpg

• Trykk på arkfanen Kamper

• Velg riktig sesong (de fleste har nytt oppsett for 
høstsesong – da må den velges)

• Trykk på kampnummeret til den aktuelle 
kampen



08.04.2016

Last opp Elektronisk kamprapport

• Du skal da få følgende kvittering 
«Kamprapporten ble lastet opp»

• Da er den lagret i FIKS og du har fullført 
prosedyren

• For support kontakt NFF Hordaland –
tlf. 55 59 58 20
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Reglement NFF

• Overårige spillere
• Alderskrav/kamptider
• Spill på flere lag i samme klasse
• Flytting av kamper
• Kort-reglement (karantene/soning)
• Overganger
• Spillerregistrering/forsikring
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Overårige spillere (§2-3)

• Mange misforståelser rundt denne regelen.

• Inntil 2 overårige spillere i 11-er og 9-er fotball.
1 overårig spiller i 7-er og 5-er fotball.

• Overårig spiller kan ikke være mer enn ett år for gammel og kan i samme sesong ikke 
spille på lag i sin egen aldersklasse eller høyere. 
Forutsetningen er at klubben ikke stiller lag i spillerens egen aldersklasse!                  
(NB! Disse begrensningene gjelder ikke i klassen J19).

• Dersom laget har fått ekstra dispensasjoner, skal det framvises et brev fra HFK. 
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Alderskrav og kamptider (§2-2)

• G19/J19: 2 x 45 min
• 15-19 år, dvs. årgangene 1997-2001

• J17: 2 x 40 min
• 13-17 år, dvs. årgangene 1999-2003

• G16: 2 x 40 min
• 13-16 år, dvs. årgangene 2000-2003

• G14/J14: 2 x 35 min
• 11-14 år, dvs. årgangene 2002-2005

• G13/J13: 2 x 35 min

• 10-13 år, dvs. årgangene 2003-2006
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Spill på flere lag i samme klasse (§2-12) (aldersbestemt fotball)

• Det kan totalt benyttes inntil 5 spillere som ble benyttet på øvrige lag i samme 
aldersklasse i siste obligatoriske kamp (NB! Spillere som står på kamprapporten)

• Dersom man har èn stor treningsgruppe og melder på 2 lag i serien, regnes dette som 
2 lag og regelen over skal gjelde

• NB! 11-er, 9-er og 7-er regnes nå som ulike spillformer

• Hvis en klubb har ett 11-er lag og ett 7-er lag i samme aldersklasse, kan de samme 
spillerne spille på begge lagene. Det er ingen begrensninger i forhold til å flytte spillere.



Laglederkveld ungdomsfotball

Endring spilleregler

• Flyvende innbytte i følgende klasser:

• 13 år

• 14 år

• 16/17 år

• Innbytte i disse klassene kan nå foregå uten at det er stopp i spillet.

• Innbytte skal foregå ved midtstreken, og den spilleren som skal byttes ut må være ute av 
banen før innbytteren løper inn.
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Flytting av kamper
• Alle kamper bør spilles på oppsatt dato.

• Vær tidlig ute med planleggingen av sesongen, og ta tidlig kontakt med motstander 
med eventuell forespørsel om flytting.

• Elektronisk flytteskjema skal fylles ut og sendes til HFK, senest 7 dager før den 
opprinnelige kampdatoen. Sendes skjerma inn etter denne fristen er det ingen garanti 
for at saken behandles før opprinnelig kampdato.

• Begge lag må være enige i kampflyttingen. Sjekk at det er ledig bane på nytt tidspunkt.

• Ingen kamper kan flyttes til etter siste serierunde.

• Dersom det er satt opp dommer til kampen, må ny dato avklares med dommeren.

• Hvis det ikke er satt opp dommer, eller hvis dommeren ikke kan dømme på den nye 
datoen, må hjemmelaget skaffe ny dommer til kampen.



Laglederkveld ungdomsfotball

Gule kort:

• I 13-/14- og 16-/17-årsklassene praktiseres umiddelbar soning. Spiller som får gult kort 
skal sone i 5 minutter og laget må spille med 1 spiller mindre på banen. Bakgrunnen for 
dette er at man ønsker å begrense negativ adferd som språkbruk, kjefting osv, og at 
forseelsen skal straffes i den kampen den faktisk oppstår.

• I 19-års klassen: Etter 3 advarsler for samme lag i samme sesong, har spilleren karantene 
fra neste seriekamp for dette laget. Deretter har spilleren karantene fra neste seriekamp 
hver gang han/hun har fått 2 nye advarsler for samme lag.

•NB! For spiller som deltar på flere lag i samme divisjon i samme klasse (19 år eller 
senior), føres felles regnskap over gule kort.
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Rødt kort:

• Spiller som blir utvist i seriekamp, har karantene fra neste seriekamp for samme lag.

• Spiller som ilegges karantene for flere kamper, kan ikke delta på noe lag før soningen har 
funnet sted. Dette trer i kraft når skriftlig melding fra HFK foreligger.

NB! Klubben (laget) har ansvar for å holde oversikt over gule/røde kort, og påse at 
karantener sones i samsvar med reglementet! 

• HFK tar stikkprøver for å kontrollere.
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Overganger

• Elektroniske overganger i FIKS.
• Ansvarlige personer i hver klubb får rettigheter til å håndtere elektroniske overganger.
• Samtykkeskjema skal fylles ut (her må spiller og foresatt for spiller under 18 år signere, 

det trengs ikke signatur fra gammel klubb).
• All kommunikasjon mellom klubbene foregår elektronisk via FIKS.
• Elektronisk bankløsning for betaling av gebyr.
• Spilleren blir spilleberettiget for ny klubb tidligst 1 dag etter at alt er på plass. Ny klubb 

mottar bekreftelse av spilleberettigelse på e-post.
• Etter en overgang må det gå minst 30 dager før en spiller kan melde ny overgang.
• En spiller kan maksimalt være registrert i 3 ulike klubber fra 1.1 til 31.12. I den samme 

perioden kan han/hun maksimalt spille obligatoriske kamper for 2 klubber.
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Overganger

Overgangsfrist for amatører: 10. september. Stengt t.o.m. 31. desember.
• Overgangsgebyr:
• 6 – 13 år kr 100,-
• 14 - 15 år kr 400,-
• 16 – Veteran kr 600,-

Spilleberettigelse

•Bruk av spillere som ikke er spilleberettiget kan få konsekvenser:

•Poengtrekk

•Gebyr
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Spillerregistrering:

•Gjøres i Fiks.

•Nytt krav fra NIF er at alle spillere i klubben skal registreres.

Forsikring:

• Fotballforsikringen 2016 gjelder f.o.m. 1.3.2016 t.o.m. 28.2.2017

•7-12 år dekkes av NIFs barneforsikring. Det er krav om at spillerne er registrerte som 
medlemmer i klubben.

• Spillere som er 13 år eller eldre, samt yngre spillere som skal delta i ungdomsfotballen 
må være registrert i FIKS. 13-19 år er dekket av lagsforsikring som er betalt av NFF.

Informasjon om forsikring og ytelser: www.fotballforsikring.no eller tlf. 02033 – Idrettens 
skadetelefon.

http://www.fotballforsikring.no/
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Informasjon/sosiale medier

• www.fotball.no/hordaland

• www.fotball.no

• Facebook:
Lik oss på våre Facebook-sider:  
• Hordaland Fotballkrets
• Fair Play i Hordaland Fotballkrets
• Futsal – Hordaland Fotballkrets

http://www.fotball.no/hordaland
http://www.fotball.no/


Lykke til med sesongen 2016!


