
 

Turneringsreglement Holmen Kids cup 2020 
 

Holmen Kids cup spilles etter NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av 

turneringsreglementet. 

Reglementet er etter samsvar med det anbefalte forslaget fra NFF til konkurranseklasser og 

aldersbestemmelser i cuper og turneringer med deltagende lag fra flere kretser og NFF’s 

«SPILLEREGLER OG RETNINGSLINJER FOR SPILL PÅ SMÅ BANER». 

Alle klasser spilles etter Norges Fotballforbunds spilleregler for barnefotball. 

 

JURY: Turneringens jury består av tre medlemmer. 

Juryens sammensetning: 

1. Christoffer Brusnes (Juryleder) 

2. Roar Meidal (Jurymedlem) 

3. Jon Engeseth (Jurymedlem) 

Alle avgjørelser fattet av juryen er endelige og kan ikke ankes. 

 

Aldersklasser og spilletider: 

9’er fotball:  

Klasse J og G 12: Jenter og gutter født i 2008 eller senere. 

 

7er fotball:  

Klasse J og G 11: Jenter og gutter født i 2009 eller senere. 

Klasse J og G 10: Jenter og gutter født i 2010 eller senere. 

 

5’er fotball: 

Klasse J og G 9: Jenter og gutter født i 2011 eller senere. 

Klasse J og G 8: Jenter og gutter født i 2012 eller senere. 

 

3’er fotball: 

Klasse J og G 7: Jenter og gutter født i 2013 eller senere. 

 

Spilletider 

Kampene spilles 1*25 minutter 

 

Spilleregel 1 – spillebanen 

3’er 

Spillebanen størrelse:10 x 15 m. 

Det anbefales å spille kamper med vant (inngjerding). 

Målenes størrelse bør være 1,2–1,5 m bredde x 0,75–1 m høyde (minimål). 

Det er ikke målvakt i treerfotball og straffefelt brukes ikke. 

 

5’er: 

Spillebanen størrelse: 20 x 30 m.  

Målenes størrelse: 3 x 2 m og forsvarlig sikret mot å velte. 

Straffesparkfeltet / målfeltet størrelse: 15 m (bredde) x 6 m (lengde) 
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7’er: 

Spillebanen størrelse: 30 x 50 m 

Målenes størrelse: 5 x 2 m og forsvarlig sikret mot å velte. 

Straffesparkfeltet / målfeltet størrelse: 21 m (bredde) x 8 m (lengde). 

 

Spilleregel 2 – ballen 

Bruk av feil ballstørrelse er ikke protestgrunnlag. Hjemmelaget i kampen skal stille med godkjent 

kampball. 

 

Anbefalte ballstørrelser: 

3’er og 5’er 

Ballstørrelse nr. 4 anbefales til 8-9 år (femmerfotball) 

Ballstørrelse nr. 3 anbefales til 6-7 år og yngre. 

NB! I kamper innendørs anbefales innendørs-ball  

 

7’er 

Ballstørrelse nr. 4 skal benyttes. 

 

9’er 

Ballstørrelse nr. 4 skal benyttes. 

 

Spilleregel 3 – antall spillere 

3’er 

Spillere kan byttes inn når som helst (flygende bytter). 

Det benyttes tre spillere på hvert lag samtidig. 

Kampene spilles uten målvakt. 

Det anbefales en spillertropp på fem spillere.  

 

5’er 

Det benyttes fem spillere på hvert lag samtidig, inkludert målvakt. 

Målvakt benytter farger som skiller ham/henne fra med- og motspillere. 

Det anbefales en spillertropp på sju spillere, to innbyttere per lag. 

Innbytte kan skje når som helst (flygende innbytte), og skal foretas i nærheten av midtlinjen.  

Unntak: Målvakt kan kun byttes ved stopp i spillet.  

 

7’er  

Det benyttes sju spillere på hvert lag samtidig, inkludert målvakt. 

Målvakt benytter farger som skiller ham/henne fra med- og motspillere. 

Det anbefales en spillertropp på 10 spillere, tre innbyttere per lag. 

Innbytte kan skje når som helst (flygende innbytte), og skal foretas i nærheten av midtlinjen.  

Unntak: Målvakt kan kun byttes ved stopp i spillet.  

 

Alle spillformer  

I barnefotballen skal kampene begynne med likt antall spillere på hvert lag. Mangler ett eller begge lag 

spillere, brukes spillformen under.  
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Ekstra spiller i treer, femmer og sjuer  

Når differensen i en kamp blir fire mål, kan det laget som ligger under sette inn en ekstra utespiller. 

Dersom differansen reduseres til tre mål, går man tilbake til like mange spillere. Det kan ikke settes inn 

mer enn en ekstra spiller selv om differansen blir mer enn fire mål. 

 

Spilleregel 4 – spillernes utstyr 

Alle spillformer:  

Spillerne må ha passende tøy, og det er påbudt med leggbeskyttere.  

Farlige/skarpe gjenstander skal fjernes (f.eks. smykker, klokker etc.). 

Det er ikke påbudt med fotballsko, men det er ikke tillatt å spille barbeint. 

 

Spilleregel 5 – dommeren 

Alle kamper skal ledes av en dommer med full myndighet og godt kjennskap til reglene. Dommerens 

viktigste oppgave er å være veileder, og rettlede spillerne med bruk av sunn fornuft. Dommeren bør 

informere lagledere/trenere før kampen om følgende forhold: 

• Spillerens utstyr (Leggbeskyttere og ikke smykker) 
• Innbyttere 
• Pressfrie soner (trener/leders ansvar) 
• Opptreden ved skader 
• Linjevaktens oppgaver  

NB! Dette må dommeren ta opp på Fair play-møtet før kampen! 

Spilleregel 6 – linjevakt 

Alle spillformer: 

Hvert lag skal stille med en linjevakt. Vedkommendes oppgave er å vinke når ballen er ute over 

sidelinjen. 

 

Spilleregel 7 – spillets varighet 

Alle klasser spiller 1x25 minutter 

 

Spilleregel 8 – spillets begynnelse 

Alle spillformer:  

Før kampen velger lagene mellom banehalvdel og avspark. 

Det laget som vinner myntkastet skal velge banehalvdel. Det andre laget tar avspark. 

Det kan ikke gjøres mål direkte fra avspark. Dersom dette skjer skal det tas nytt avspark. 

Ballen er i spill når den har blitt sparket og klart er satt i bevegelse. 

 

Spilleregel 9 – ballen i og ute av spill 

Alle spillformer 

Ballen er ute av spill når hele ballen er utenfor mållinjen, sidelinjen eller når dommeren har stoppet 

spillet. 

 

Spilleregel 10 – når mål gjøres 
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Når hele ballen har passert målstreken er det mål. Etter godkjent scoring settes spillet i gang fra 

midten av det laget som ikke scoret målet. Det kan ikke gjøres mål direkte fra avspark i 3’er, 5’er eller 

7’er fotball.  

 

Spilleregel 11 – offside 

Benyttes ikke i 3’er, 5’er eller 7’er fotball. 

 

Spilleregel 12 – feil og overtredelser 
Det dømmes direkte frispark når en spiller: 

• feller en motspiller 
• holder eller dytter en motspiller 
• tar ballen med hånden (med forsett) 
• gjør noe som kan være farlig for de andre spillerne 
• når en spiller holder seg fast i vantet (gjelder bare 3’er) 

Det dømmes dropp hvis: 
• Ballen blir låst fast lenger enn 5 sekunder, enten mot bakke, vant eller motspiller. 

o Ballen skal være i bakken før spillerne kan røre den. 
o Femmer og sjuer: Dropp skjer der ballen ble låst 
o Treer: Dropp skjer på midten 

 
Feil og overtredelser ved målspark 
Treer 
I treer fotball er det ingen målvakt eller målspark. 
Femmer 
Det er ikke lov å kaste eller spille ballen direkte over midten ved målspark/målkast, eller når 
målvakten skal frigjøre ballen etter redning. 

• Hvis dette skjer: Dømmes frispark til motstanderlaget der ballen passerer midtbanestreken. 
NB! Hvis målvakten tar ballen med seg utenfor straffesparkfeltet etter redning kan denne spille over 
midtbanen. 
Sjuer 
Det er ikke lov å kaste eller spille ballen direkte over midten ved målspark/målkast. 

• Hvis dette skjer: Dømmes frispark til motstanderlaget der ballen passerer midtbanestreken. 
NB!  Det er lov å kaste eller spille ballen over midtlinjen når målvakten skal frigjøre ballen etter 
redning. 
 
Feil og overtredelser ved tilbakespillsregelen 
Spilles ballen (med foten) med vilje til egen målvakt i femmer- eller sjuerfotball, kan målvakten ikke ta 
ballen med hendene innenfor eget straffesparkfelt. Skal dommeren påpekes at dette ikke er lovlig, 
deretter skal målvakten spille ballen ut på vanlig måte. 
Ved gjentatte ganger skal motstander tildeles et frispark fra midtlinjen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.holmenfotball.no/


 
 

Spilleregel 13 – frispark 

Direkte frispark kan skytes direkte i motstanderens mål. 
Frispark satt direkte i eget mål gir corner til motstanderen.  
3’er 

• Alle frispark er indirekte. 
• Det dømmes ikke straffespark. 
• Målspark, avspark og innspark er indirekte. 
• Motstanderen må være minst 3 meter fra ballen ved målspark, avspark, innspark, frispark og 

dropp.  
5’er og 7’er 

• Alle frispark er direkte frispark. 
• Motstanderen må være minst 5 meter fra ballen ved avspark og frispark. 

 

Spilleregel 14 – straffespark 

Frispark innenfor straffesparkfeltet tildelt det angripende lag tas som straffespark fra 
straffesparklinjen (målfeltlinjen). 
3’er 
Det dømmes ikke straffespark i treerfotball. 
5’er 
Straffesparket tas 6 meter fra mållinje, på straffesparklinjen. 
7’er 
Straffesparket tas 8 meter fra mållinje, på straffesparklinjen. 

Spilleregel 15 – innkast 

3’er 
I treerfotball er det ikke innkast, men innspark. 
5’er og 7’er 
Innkastet skal tas fra det stedet ballen passerte sidelinjen. 
Kastet utføres med begge hendene, kaster ballen bakfra og over hodet. 
Spilleren skal ha en del av hver fot på sidelinjen eller på bakken utenfor sidelinjen.  

• Ved feil utførelse skal dommeren veilede spilleren om hva som var feil og ta det på nytt. 
• Hvis samme lag/spiller gjentatte ganger kaster feil, tildeles kastet motstanderen.  

Det er tillatt å kaste ballen på en motspiller for å kunne spille ballen på nytt, så lenge det ikke er 
uforsiktig eller hensynsløst, eller det brukes unødig mye kraft. 
Reaksjon på gjentatte feil ved innkast i femmer og sjuer: Se NFF definisjon av ordet «gjentatt» 
 

(2) Med «gjentatte ganger» under brudd på Spilleregel 15 – innkast, enten det er feil innkast eller at 

målvakt tar opp ballen etter innkast fra medspiller, mener NFF følgende: 

Femmerfotball: Dommer må veilede to ganger (1. opplyse + 2. påminnelse + 3.bestrafning) 

Sjuerfotball: Dommer må veilede én gang. (1. påminnelse + 2. bestrafning) 
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Spilleregel 16 – målspark 

Treer 
• Det spilles ikke med hjørnespark i treerfotball. Uansett hvem som sparker ballen over 

mållinjen eller ballnettet, er det målspark. 
• Målspark tas hvis hele ballen går ut over mållinjen utenfor målet. 
• Målspark tas inntil én meter ut fra mållinjen.  

Femmer og sjuer 
Målspark tas hvis ballen går ut over mållinjen utenfor målet. Ved målspark kan ballen sparkes/kastes 
ut av straffesparkfeltet uten at den må ligge på bakken. 
Motstander (forsvarende lag) må være utenfor pressfrisone ved målspark 

• Det forsvarende lag kan først bevege seg over presslinjen når en motspiller har mottatt ballen 
fra målvakten. 

• Ved brudd på regler rundt målspark: Nytt målspark 
• Målvakt har mulighet til å foreta målspark raskt før forsvarende lag er ute av den pressfrie 

sonen. 
Hvis målvakten etter redning tar med seg ballen utenfor målfeltet, kan målvakten spille så langt 
han/hun vil. 
Det er ikke tillatt å score mål ved at målvakten kaster ballen direkte i mål. 
Femmer 
Det er ikke lov å kaste eller spille ballen over midten ved målspark/målkast, eller når målvakten skal 
frigjøre ballen etter redning. Hvis dette skjer skal det dømmes frispark til motparten fra der ballen 
passerer midtbanestreken. 
NB! Hvis målvakten tar ballen med seg utenfor straffesparkfeltet etter redning kan denne spille over 
midtbanen 
Sjuer 
Det er ikke lov å kaste ballen over midten ved målspark/ målkast. Hvis dette skjer skal det dømmes 
frispark til motparten fra der ballen passerer midtbanestreken. 
NB! Det er lov å kaste eller spille ballen over midtlinjen når målvakten frigjøre ballen etter redning. 
 

Spilleregel 17 – hjørnespark 

Treer 
Det er ikke hjørnespark i treerfotball. 
Uansett hvem som sparker ballen over mållinjen eller ballnettet/vantet, er det målspark. 
Femmer og sjuer 
Hjørnespark tas fra stedet hvor mållinjen og sidelinjen møtes Motstander må være minst 5 meter fra 
ballen 
 

NFF definisjon av gjentatte forseelser 

NFF definerer begrepet «gjentatt» som følgende 
Femmer 
- Dommer har veiledet to ganger (1.Opplyse, 2.Påminnelse = 3.gang og videre tildeles frispark) 
Sjuer 
- Dommer har veiledet èn gang. (1.Påminnelse, 2.gang og videre tildeles frispark) 
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Retningslinjer – 3’er fotball for barn 

Hvorfor 
For spillere under 8 år kan femmerfotball bli litt for komplekst. Vi spiller treerfotball i denne 
aldersgruppen fordi denne spillformen er bedre tilpasset spillernes modenhet – både i hodet og i 
beina. I treerfotballen er man alltid involvert, fordi ballen aldri er så langt unna at man mister 
kontakten med spillet. Spillerne i denne aldersgruppen vil føle seg mer delaktig og oftere oppleve 
mestring i treerfotball sammenlignet med femmerfotball. Gjennom mer ballkontakt og hyppigere 
mestringsopplevelse blir aktiviteten morsommere og mer utviklende for barna. 
Kretsene kan i samarbeid med klubbene sette opp turneringspuljer der klubbene selv arrangerer 
kampene. 
Hvordan 
Treerfotball spilles med tre utespillere på små mål og uten målvakt. For å optimalisere spillformen bør 
treerfotball helst spilles med vant eller nett rundt banen, slik at ballen holdes i spill kontinuerlig. 
Under 6 år 
Fotball for personer under 6 år er bare et treningstilbud internt i klubbene og skal ikke være en 
konkurranseform der man spiller mot andre klubber. 
Sammendrag om spillformen 3 mot 3 – aldersklasse 6–7 år 

Baneformat 10 x 15 m 

Ball «3» eller lettvektball (290 g) «4» 

Mål 1,2–1,5 x 0,75–1,0 m 

Offside Nei 

Spilletid 2 x 20 min 

Straffespark Nei 

Anbefalt spillertropp 5 

Seriespill Nei 

Pressfri sone Nei 

Ekstra spiller Ja 

 

 

 

 

Retningslinjer – femmerfotball for barn 

Hvorfor 
For aldersklassene 8–9 år spiller vi femmerfotball. Igjen er spillformen tilpasset spillernes modenhet. 
I femmerfotballen vil vi utvikle fotballferdighetene videre fra treerfotballen. Vi kan nå begynne en 
tilnærmet rolletrening, med målvakter, backer, midtbane og spisser/kanter. Her bør alle spillerne få 
lov til å prøve seg i ulike roller. 
Hvordan 
Femmerfotball spilles med fire utespillere og én målvakt. NFF har fastsatt en banestørrelse på 20 x 
30 m. 
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Sammendrag om spillformen 5 mot 5 – aldersklasse 8–9 år 

Baneformat 20 x 30 m 

Ball «3» eller lettvektball (290 g) «4» 

Straffefelt 15 x 6 m 

Mål 3 x 2 m 

Offside Nei 

Spilletid 2 x 25 min 

Straffespark 6 m 

Anbefalt spillertropp 7 

Seriespill Ja 

Umiddelbar soning (gult kort) Nei 

Pressfri sone Ja 

Ekstra spiller Ja 

  
Retningslinjer – sjuerfotball for barn 

Hvorfor 
For aldersklassene 10–11 år spiller vi sjuerfotball. Her ønsker vi å videreutvikle spilleprinsippene fra 
femmerfotballen – tilpasset alder og modning. Relasjonene mellom de ulike rollene på laget ligger 
nært opp til spillformene i ungdoms- og voksenfotballen (nier- og elleverfotballen). Sjuerfotball er en 
flott læringsarena inn mot ungdomsfotballen. 
Hvordan 
Sjuerfotball spilles med seks utespillere og én målvakt. NFF har fastsatt en banestørrelse på 30 x 50 m. 
Sammendrag om spillformen 7 mot 7 – aldersklasse 10–11 år 

Baneformat 30 x 50 m 

Ball 4 

Straffefelt 21 x 8 m 

Mål 5 x 2 m 

Offside Nei 

Spilletid 2 x 30 min 

Straffespark 8 m 

Anbefalt spillertropp 9 

Seriespill Ja 

Umiddelbar soning (gult kort) Nei 

Pressfri sone Ja 

Ekstra spiller Ja 
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Fair play i barnefotball (6–12 år) 

«Fotballglede, muligheter og utfordringer for alle»  
Normalt avholdes et fair play-møte mellom trenerne og dommeren før kampen. Hjemmelagets trener 
tar initiativet til fair play-møtet. Som et minimum bør dialogen i denne samtalen omfatte disse 
temaene: 
 
Spillet 

• Det skal ikke være høyt press ved igangsetting fra målvakt ved dødball (regel 16). 
• Målsparkregelen skal benyttes (regel 16). 
• Tilbakespillsregelen skal benyttes (regel 12). 
• Når kampen er ujevn – hvilke virkemidler skal vi benytte for å få den jevnere? 
• Hva og hvordan gjør vi ved skader? 
• Hva kan vi gjøre for å fremme positivitet og fotballglede på banen? 

Rammene 
• Husk å ønske motstanderlaget og dommeren lykke til før kampen, og takk for kampen 

etterpå. 
• Foreldre, foresatte og publikum finner sin plass på motsatt side av lagleder- og spillersiden. 
• Det må være enighet om å gjøre dommeren god. 
• Husk at god oppførsel også gjelder i tøffe og vanskelige situasjoner. 

Fair play-møtet avsluttes med at trenere og dommere ta hverandre i hånden. Dette symbolisere at 
man skal holde avtaler inngått under fair play-møtet, at man skal være en positiv rollemodell for 
barna, og at det viktigste ikke er å vinne, men å delta. 
En god ramme og et godt fair play-møte gir oss en skikkelig fotballfest! 
 

Trenervett i barnefotball 

Som trener er jeg et forbilde for spillerne mine. Da er det viktig at jeg utviser trenervett. 
• Jeg er her for spillerne, ikke for meg selv. 
• Jeg ser og hører meg selv «utenfra» og spillerne «innenfra». 
• Jeg velger å være positiv fordi jeg vet at min oppførsel – både positiv og negativ – smitter over 

på andre. 
• Jeg påvirker både spillerne mine, «benken» min, dommeren, motstanderlaget og publikum 

gjennom positiv språkbruk og positivt kroppsspråk. 
• Jeg ønsker å være et godt forbilde for spillerne mine og en god ambassadør for fotballen og 

klubben min. 
Trenervett gir kampvett 

• Gjennom fair play-møtet er jeg med på å skape en god fotballopplevelse for alle. 
• Jeg samarbeider med motstanderlagets trener om å skape jevnbyrdighet i kampen. 
• Alle er like mye verdt. Jeg sprer både spilletid og oppmerksomhet. 
• Jeg er utviklingsorientert og veileder spillerne mot neste spillsituasjon. Jeg gjør dommeren 

god og henger meg ikke opp i dommeravgjørelser. 
• Jeg er forberedt på at temperaturen kan bli høy, men jeg og spillerne mine skal håndtere det 

positivt og konstruktivt. 
Klarer jeg å etterleve dette, er jeg godt rustet til å være barnefotballtrener. 
 

 

 

 

 

 

http://www.holmenfotball.no/


 
 

Dommerens rolle: 

Dommerens myndighet 
Alle kamper skal ledes av en dommer som har full myndighet og god kjennskap til spillereglene. 
Normalt bør dette være en person som har gjennomgått godkjent utdanning som klubbdommer, men 
også en annen person som har god kjennskap til spillereglene, kan være dommer. 
Dommerens nøytralitet 
Hvordan barn opplever en dommer, og hvordan en trener opptrer overfor en dommer, påvirker 
hvordan barna senere opptrer overfor dommere. Fra tidlig alder må de få en forståelse av at 
dommeren er nøytral. 
Respekten for dommerrollen må utvikle seg gjennom opplevelsen av at en dommer opptrer 

• upartisk, og konsekvent behandler alle spillere likt 
• rettferdig, og er tilbakeholden med å avbryte spillet unødig 
• voksent, og er en positiv rollemodell 
• forståelsesfullt, fordi spillerne er barn, og kamper er lek for dem 

Rollen som dommer går i stor grad ut på å veilede når spillere gjør feil. 
Rettigheter og plikter 
Det forventes at en dommer går foran som et godt eksempel og kan oppfylle disse oppgavene: 

• Delta på fair play-møte før kamper, der hjemmelagets trener tar initiativet til møtet 
• Håndheve spillereglene 
• Holde rede på tiden og holde regnskap med kampen 

 

Turneringsreglement: 

§ 1-1 Frammøte Alle lag plikter å stille ferdig skiftet ved den bane hvor deres kamp spilles senest 5 

min før kampen skal begynne. Lag som ikke møter til fastsatt kamptid, uten særlig grunn, taper 

kampen på «walk-over». Se for øvrig avsnittet «Spillesystemer». Det er juryen som til enhver tid tar 

standpunkt til hva som er «særlig grunn» ved manglende frammøte. 

§ 1-2 Drakter Bortelaget skal skifte drakter eller bruke overtrekkstrøyer dersom dommeren mener 

draktene er for like. 

 

§ 1-3 Forbehold om vær m.v. Dersom vær- og baneforhold ikke tillater planlagt bruk av spillebanene, 

forbeholder arrangøren seg retten til å endre spillesystem og spilleplan, eventuelt foreta en 

fullstendig avlysning av turneringen. Arrangøren forbeholder seg retten til å endre 

turneringsreglementet dersom det skulle bli nødvendig.  

 

§ 1-4 Lagene deles inn i puljer, hvert lag skal spille minimum 4 kamper.  

Det er et overordnet mål for all dømming i disse klassene at dommeren skal betrakte fotball som en 

lek for spillerne. Dommeren skal ikke unødig avbryte spillet, men sørge for at alle spillerne behandles 

likt. Dommeren skal i stor grad veilede når spilleren gjør feil. Lagene spiller etter Norges 

Fotballforbunds spilleregler for barnefotball. 
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KONKURRANSE- OG SANKSJONSREGLEMENT 

§ 2-1 Protester NFFs kampreglement § 14 gjelder med nødvendige tilpasninger og følgende tillegg: 

§ 2-1.1 Tidsfrist Eventuelle protester skal leveres skriftlig i sekretariatet av lagleder, senest 30 min. 

etter at kampen er ferdigspilt. 

§ 2-1.2 Varsling Ved enhver protest på forhold under kampen skal dommeren underrettes før 

dommeren forlater banen eller banens område. 

§ 2-1.3 Protest på alder Ved eventuelle protester på alder må det protesterende lag selv utpeke den 

eller de spillere det protesteres på. Generell protest på hele laget godtas ikke. 

§ 2-1.4 Protestgebyr Når protesten leveres, skal det betales et gebyr på 1000 kroner. Gebyret 

tilbakebetales dersom protesten tas til følge. Juryens avgjørelse er endelig. 

§ 2-2 Utvisning - rødt kort NFFs reglement for advarsler og utvisninger gjelder med nødvendige 

tilpasninger og følgende tillegg: 

§ 2-2.1 Utmåling av karantene Det er opp til juryen å fastsette sanksjon etter en utvisning. Straffen 

fastsettes i samsvar med retningslinjer fra Norges Fotballforbunds styre. Avgjørelsen fra juryen er 

endelig. 

Dersom spilleren har begått en forseelse som innebærer utelukkelse fra to eller flere kamper, vil 

spilleren/klubben få skriftlig varsel. 

§ 2-2.2 Forklaringsrett Utviste spillere har rett til å gi juryen skriftlig forklaring i forbindelse med 

utvisning. Slik forklaring skal være juryen/sekretariatet i hende senest to timer etter kampslutt. 

§ 2-2.3 En kamps karantene Dersom spiller blir utvist på grunn av en overtredelse som etter 

Forbundsstyrets retningslinjer medfører én kamps karantene, skal spilleren sone i neste kamp. Hvis 

utvisningen gis i siste kamp i turneringen, slipper spilleren karantene. 

§ 2-2.4 Flere kampers karantene Dersom spiller blir utvist på grunn av en overtredelse som etter 

Forbundsstyrets retningslinjer medfører mer enn én kamps karantene, skal samtlige kamper sones i 

turneringen. De kamper som ikke kan sones i turneringen kan overføres til førstkommende 

obligatoriske kamper. Turneringsjuryen vil informere den krets klubben tilhører om overtredelsen og 

karantene som ikke er sonet i turneringen umiddelbart etter at laget er ute av turneringen. Det er 

opp til tilhørende krets å avgjøre videre sanksjoner. 

§ 2-3 Advarsel - gult kort NFFs reglement for advarsler og utvisninger gjelder med nødvendige 

tilpasninger og følgende tillegg: 

§ 2-3.1 Karantene Spillere som er tildelt to advarsler skal automatisk stå over lagets neste kamp. 

Deretter skal spilleren stå over en kamp for hver advarsel som tildeles. 

§ 2-3.2 Lagleders ansvar Lagledelsen og spilleren plikter uavhengig av hverandre å påse at 

karantenebestemmelsene følges ved tildeling av advarsel. 
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§ 2-3.3 Klassene J og G 7-10: I disse klassene benyttes ikke advarsel. I disse klassene skal dommeren 

veilede spillerne dersom det er begått forseelser som normalt betinger en advarsel. 

§ 2-4 Opptreden til supportere, klubber/lag, trenere, ledere og utøvere  

§ 2-4.1 Upassende opptreden fra ledere m.v. Dommere skal rapportere til juryen åpenbart 

upassende opptreden fra en klubb/lag, supportere, trenere og ledere i og i tilknytning til kamper. 

Det er lagledelsens ansvar å sørge for at alle som er tilknyttet klubben/laget, også 

supportere/foreldre, ikke opptrer på en måte som åpenbart er upassende, usømmelig eller egnet til 

å skade idrettens anseelse. Klubber og lag kan i samsvar med NFFs lover bli ilagt sanksjoner av 

turneringens jury for overtredelser av turneringens egne bestemmelser.  

Holmen IF og Holmen Kids cup legger spesielt vekt på oppførsel overfor dommere i turneringen. 

§ 2-4.2 Upassende opptreden fra utøvere Juryen kan ilegge sanksjoner til utøvere som utenfor 

dommerens myndighetsområde opptrer på måte som åpenbart er upassende, usømmelig eller egnet 

til å skade idrettens anseelse. 

§ 2-4.3 Upassende opptreden Opptreden som anses som åpenbart upassende, usømmelig eller egnet 

til å skade idrettens anseelse er når spillere, dommere, lagledere og supportere verbalt eller på andre 

måter opptrer slik at andre spillere, dommere, lagledere eller publikum blir utsatt for fornærmende 

oppførsel. 

§ 2-4.4 Saksbehandling Juryen vil søke å innhente forklaring fra de involverte parter og klubbene 

pålegges å møte for juryen etter innkalling. Dersom de unnlater å møte vil dette bli brukt mot dem 

ved avgjørelsen av skyldspørsmålet og straffeutmålingen. 

Juryens avgjørelse er endelig og kan ikke ankes. 

§ 2-4.5 Anmeldelse til NFF Grove overtredelser på lov og reglement blir av juryen anmeldt til Norges 

Fotballforbund for behandling og avgjørelse. 

§ 2-4.6 Suspensjon Finner juryen det påkrevet, kan den straks etter at anmeldelse er inngitt 

suspendere den det er tale om å ilegge sanksjoner. Suspensjon skal meddeles anmeldte snarest og 

kan ikke ankes. 

§ 2-5 Bortvist trener/leder NFFs reglement for advarsler og utvisninger gjelder med nødvendige 

tilpasninger og følgende tillegg: 

§ 2-5.1 Automatisk utelukkelse Trenere og ledere som av dommeren blir bortvist fra spillebanens 

nærområde eller fra lagledelsens område under kamp, mister retten til å lede laget resten av 

kampen, og er utelukket fra neste kamp i turneringen for samme lag, med mindre ikke annen 

underretning foreligger fra juryen. 

 

 

http://www.holmenfotball.no/


 

 

§ 2-5.2 Utelukkelse i flere kamper Dersom utelukkelsen gir to eller flere kampers utelukkelse, er 

trener/leder utelukket fra å ha en funksjon på alle lag inntil sanksjonen er sonet. Slike sanksjoner blir 

meddelt skriftlig. 

§ 2-5.3 Forklaringsrett Bortvist trener/leder oppfordres til å gi skriftlig forklaring til juryen etter 

bortvisning, senest to timer etter at kampen er avsluttet. Dersom slik forklaring ikke foreligger, vil 

juryens avgjørelse basere seg på dommerens rapport. 

§ 2-6 Virkningen av uteblivelse eller å trekke seg fra kamp Lag som ikke møter til kamp uten gyldig 

grunn regnes for å ha tapt kampen med resultat 3-0. Dersom særlige grunner taler for det, kan det 

lag som ikke møter til kamp utelukkes og lagets resultater annulleres. Det er juryen som til enhver tid 

avgjør hva som er særlig grunn. 

Et lag som trekker seg fra en allerede påbegynt kamp, behandles på samme måte som om laget ikke 

har møtt. 

Spilleberettigelse: 

§ 3-1 En spiller må være spilleberettiget for den klubb vedkommende representerer og etter Holmen 

Kids cups aldersbestemmelser. 

 

§ 3-2 Sammensatte lag må ha dispensasjon/tillatelse fra krets eller NFF gitt før sesongstart. 

§ 3-3 Laglister Alle lag skal i god tid før første kamp levere liste med oversikt over spillere laget 

benytter i turneringen. Laglistene skal inneholde navn, fødselsdato og fødselsår på spillerne og kan 

ikke inneholde mer enn 22 spillere uten samtykke fra juryen før turneringen starter. En spiller er ikke 

spilleberettiget før vedkommende står oppført på laglisten. 

Lag som ikke har levert laglister (elektronisk eller ved fremmøte) før første kamp, kan med mindre 

det ikke foreligger gyldig grunn, miste retten til å delta i sluttspillet. Det er juryen som til enhver tid 

vurderer hva som er gyldig grunn. 

På hver lagliste skal mobiltelefon til ansvarlig lagleder føres opp. 

§ 3-4 Bruk av ikke spilleberettiget spiller Samtlige spillere må være spilleberettiget etter NFFs lover 

og regler for den klubb eller det lag vedkommende spiller deltar på. Dersom en klubb eller et lag 

bruker en spiller som ikke er spilleberettiget, taper det lag som har brukt en ikke-spilleberettiget 

spiller kampen. I tillegg kan juryen ilegge sanksjoner. 

Laglederne må forsikre seg om at spillerne som deltar på laget ikke er registrert som spilleberettiget 

for annen klubb. 
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§ 3-5 Bruk av overårige 

§3-5-1 Formål Bruk av overårige og bruk av spillere med dispensasjon er ment for å gi den enkelte 

spiller som, i den lokale serie deltar på laget, et sportslig tilbud også i Holmen Kids Cup. 

§ 3-5-2 Forbud å delta i egen aldersklasse Overårig spiller kan i samme sesong ikke spille på lag i sin 

egen aldersklasse i turneringen. 

§ 3-5-3 Fremvisning av spillere/dispensasjon Lagledere skal før kampen orientere motstanderen om 

eventuelle overårige spillere, og vise hvem disse er. Manglende ”fremvisning” av spillerne før kamp 

er ikke protestgrunnlag. 

§ 3-6 Flytting av lag Juryen kan flytte et lag til en annen klasse dersom sportslige hensyn tilsier dette.  
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