




Indirekte frispark: 

Det er ikke et krav at forseelsen skal være «stygg» eller «alvorlig» eller gjort mot en motspiller, for å 

kunne straffes med indirekte frispark. Indirekte frispark kan følgelig også dømmes ved forseelser mot 

en spiller fra eget lag. 

Forutsetningene er: 

• Ballen må være i spill

• Forseelsen må være gjort på spillebanen

Et indirekte frispark tildeles også motstander hvis keeperen innenfor eget straffesparkfelt begår en 

av følgende forseelser: 

1. bruker mer enn seks sekunder når han/hun kontrollerer ballen med hendene før han/hun

frigjør den for spill

2. berører ballen med hendene igjen etter at han/hun har frigjort den for spill og den ikke er

berørt av annen spiller

3. tar ballen med hendene etter at den med hensikt er sparket til ham fra en medspiller

4. tar ballen med hendene etter å ha mottatt den direkte fra et innkast tatt av en medspiller

Indirekte frispark tildeles motstanderne hvis en spiller, etter dommerens skjønn: 

• spiller på en måte som anses som farlig

• stenger en motspiller fra å komme fram

• hindrer keeperen i å frigjøre ballen fra hendene

• begår enhver annen forseelse som ikke tidligere er nevnt i regelen for feil og overtredelser,

hvor spillet stoppes for å advare eller vise ut en spiller

GULT KORT 

Gult kort benyttes i klassene 13 - 14 år. 

Gult kort tildeles en spiller som 

• gjør seg skyldig i usportslig opptreden

• ved ord eller handling viser seg uenig i avgjørelser

• har gjentatte overtredelser av spillereglene

• hindrer gjenopptagelse av spillet

• unnlater å respektere foreskrevet avstand når spillet gjenopptas ved frispark, hjørnespark

eller innkast

• inntreder eller gjeninntreder på spillebanen uten dommerens samtykke

• med forsett forlater spillebanen uten dommerens samtykke

Håndheving av gult kort (umiddelbar soning): 

Det er vedtatt at det skal innføres tidsbestemte utvisninger som erstatning for gule kort i 

Ungdomsfotball i aldersklassene 13-16 år. De forseelser som er gjenstand for gult kort (advarsel) 

etter spilleregel 12 - skal erstattes av 3 minutters utvisning. 

• Dommer viser gult kort (som tidligere).



• Spiller skal forlate banen i 3 minutter og tiden regnes fra spillet gjenopptas. Etter 3 minutter 

kan spilleren komme inn på banen igjen. Det trenger ikke å være stopp i spillet, men spilleren 

må få klarsignal fra dommeren.

• 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 spiller 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. Ved nierfotball bør man aldri 

komme under seks spillere på hvert lag. Det vil si at dersom et lag har fått tildelt to røde kort, 

kan laget samtidig sone en 2 minutters utvisning.

• Om keeperen skal ut i 3 minutter, må laget sette annen spiller (draktskifte) i mål. Ordinær 

keeper kan kun returnere ved stopp i spillet.

• Alle tidsbestemte utvisninger er sonet ferdig ved kampslutt.

Utvisning - rødt kort 

Rødt kort benyttes i klassene 13 -14 år. 

Tildeles spiller som begår en av de sju følgende forseelser: 

1. er skyldig i alvorlig brudd på spillereglene.

2. er skyldig i voldsom opptreden.

3. spytter på en motspiller eller enhver annen person.

4. fratar motparten et mål eller klar scoringssjanse ved forsettlig bruk av hånden (gjelder ikke

keeper i eget straffesparkfelt).

5. fratar motparten, som beveger seg mot spillerens mål, en klar scoringssjanse ved å begå en

forseelse som skal straffes med frispark eller straffespark.

6. bruker fornærmende, krenkende eller grov språkbruk/gestikulering.

7. blir tildelt sin andre advarsel i samme kamp.

FRISPARK 

Typer frispark: 

Frispark er enten direkte eller indirekte 

Direkte frispark 

• Hvis ballen ved et direkte frispark spilles direkte i motstanderens mål skal mål godkjennes.

• Hvis et direkte frispark settes direkte i eget mål, skal hjørnespark tildeles motparten.

Indirekte frispark 

• Dommeren viser indirekte frispark ved å løfte armen over hodet. Han holder armen i denne

stillingen til sparket er tatt og ballen blir berørt av en annen spiller eller går ut av spill.

• Avstand mellom ball og motstandere ved frispark er 5 meter.

STRAFFESPARK 






