
SPILLEREGLER - 9’ER FOTBALL 

 

Det følges spilleregler for elleverfotball med de nedenstående tilpasninger. 

 
 

1. SPILLEBANEN 
På tvers av elleverbanen. 
 

2. ANTALL SPILLERE 
Det benyttes ni spillere på hvert lag samtidig, inkludert keeper. Det anbefales 4 innbyttere per lag (maksimalt antall tillatte 
spillere er 16). 
Innbytte kan skje når som helst (flygende innbytte), og skal foretas i nærheten av midtlinjen. Spilleren må forlate banen før 
innbytter inntrer. Unntak: Keeper kan kun byttes ved stopp i spillet. 
 

7. SPILLETS VARIGHET 
2 x 15 min. uten pause. 

  
11. OFFSIDE 

Offsideregel praktiseres som i elleverfotball. 
NB! Det er ikke offside ved målspark. 

 
 

14. FRISPARK 
Straffesparket tas 8 meter fra mållinje (spill på tvers). 

 
 
16. MÅLSPARK 
Ved målspark må keeper/spiller ta målspark innenfor et målfelt tilsvarende spilleregel som elleverfotball. 
 

Håndheving av gult kort (umiddelbar soning) NB! GJELDER KUN KLASSE A-Gutter 13 år og I- Jenter 12-13 ÅR.  
Dommer viser gult kort (som tidligere)  

Spiller skal forlate banen i 2 minutter og tiden regnes fra spillet gjenopptas. Etter 2 minutter kan spilleren komme inn på 
banen igjen. Det trenger ikke å være stopp i spillet.  

Utvist spillers lagleder er ansvarlig tidtaker for den enkelte utvisning.  
Kommer spiller opplagt for tidlig inn (feil av lagleder), skal spilleren ut og sone resten av tiden. Lagleder må rapporteres til 

kampens myndighet. Om samme spiller får 2 gule kort i samme kamp, regnes det som rødt kort. Spilleren kommer ikke inn 
igjen, og laget spiller med en mindre resten av kampen. 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. Om målvakten skal ut i 2 minutter, må laget sette annen spiller 

(draktskifte) i mål. Ordinær målvakt kan kun returnere ved stopp i spillet.  
Alle tidsbestemte utvisninger er sonet ferdig ved kampslutt. 

  
 

I klasse B benyttes ikke kort – her er det egne regler; 
Dommeren bør gi tilsnakk ved gjentatte overtredelser. Kort benyttes ikke. 
En spiller som er kvalifisert for advarsel vises vekk fra banen. Bortvisningen har ingen senere følger for spilleren. 
Bortvist spiller kan erstattes av en ny spiller. 

 


