


Leder
Så sparker vi i gang den 33. versjonen av DNB-Cup!
Engasjementet er stort, både av spillere, lagledere og foreldre, og ikke minst oss selv som arrangør og 
dommerne våre. Alle vil vi bidra til å gjøre denne cupen til en stor fest, fra start til mål.
Banene er rigget, smilene er på plass og gleden er klar til å mottas.
Gå inn til denne cupen med et godt sinn og en positiv holdning, der sportsglede og Fair-Play er de viktigste 
faktorene. Lykke til, både store og små, og husk: FOTBALL ER GØY!!

Vi vil også benytte sjansen til å takke ekstra til:
Dommerlauget med Vidar Hilmen i spissen
DNB som hovedsponsor
Valdres Storhall som tar godt imot oss
Alle sponsorer som gjør dette mulig
Alle foreldre som stiller til dugnad under arrangementet
Og ikke minst til både spillere, foreldre og tilskuere

Fotballhilsen fra:
Knut Vidme Skattebo
Leder DNB-Cup 2019



Turneringsregler
DNB-cup spilles etter NFF`s lover og regler for gutter og jenter. Cupens egne regler gjelder foran disse 
og er utfyllende beskrevet i denne artikkelen.

Antall spillere

J7 og G7 (2012, 2013) spiller 3er-fotball på bane med vant (ingen keeper). Hvert lag kan melde på og 
benytte inntil 6 spillere. 

J8/G8 (2011), J9/G9 (2010) og J10/G10 (2009) spiller 5er-fotball (4 + keeper). Hvert lag kan melde på 
og benytte inntil 10 spillere. 

I klassene G11/J11 (2008), G12/J12 (2007), G14/J14 (2005, 2006), G16 (2003, 2004) og J17 (2002, 
2003) spilles 7er-fotball (6 + keeper). Hvert lag kan melde på og benytte inntil 12 spillere. 

Spillere skal registreres online før turneringen starter. 

En spiller kan kun delta for ett lag i sin klasse under turneringen (kan fravikes etter skriftlig søknad, 
men dispensasjon gis kun for særskilte årsaker). 



Turneringsregler

Aldersdispensasjon

I klassene G14/J14, G16 og J17 gis det anledning til å ha med 1 overårig spiller pr lag. I øvrige klasser gis 
det anledning til å ha med 2 overårige spillere pr lag, men det kan kun benyttes 1 overårig spiller av 
gangen på banen om det er nok innbyttere. 

For alle klasser gjelder: 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.

Dersom en klubb eller et lag bruker en spiller som ikke er spilleberettiget, taper det lag som har brukt en 
ikke spillerberettiget spiller kampen. I tillegg kan juryen ilegge sanksjoner. Spillere kan hospitere. 
Dispsøknader må leveres sekretariatet før første kamp. 
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Ballstørrelse
I klassene G16 og J17 brukes ballstørrelse nr. 5. I klassene G9/J 9, G10/J10, G11/J11, G12/J12 og G14/J14 
år brukes ballstørrelse 4. I klassene G7/J7 og G8/J8 brukes ballstørrelse 3. Bruk av feil ballstørrelse er ikke 
protestgrunnlag.

Spillers utstyr
Ved draktlikhet må det laget som står oppført som bortelag ha på seg overtrekksvester. 
Kampene spilles på kunstgress. Leggbeskyttere er påbudt. Farlig utstyr, jfr. NFFs spilleregler er forbudt.
Spilletider
I alle innledende kamper er spilletiden 1x15 min. Hvert lag spiller minimum 3 kamper.
Spillets begynnelse
Laget som er oppført først i spilleprogrammet er kampens hjemmelag, og tar avspark.

Spillets slutt
Kampene er over idet fløytesignalet blir avsluttet. Dersom det skulle bli dømt straffespark innenfor 
ordinær tid tas dette selv om sluttsignalet for kampen har gått. Laget som tar straffespark har da ikke 
mulighet til å score på retur. 
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Innledende runder

Seier gir 3 poeng, uavgjort 1 poeng, tap 0 poeng. 

Dersom to eller flere lag i puljen har like mange poeng etter innledende seriespill gjelder: 

1. Målforskjell

2. Flest scorede mål

3. Innbyrdes oppgjør 

4. Loddtrekning. 

I klasser med sluttspill kan det forekomme at det er ulikt antall lag i puljene i innledende runde. For å 
kunne skille disse lagene strykes resultatet mot det laget som endte på sisteplass i puljene med flest lag. 
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Sluttspill (for klassene G14/J14, G16 og J17)

Spilletiden er 1 x 20 min (ingen sidebytte). Det trekkes lodd om hvem som skal ta avspark. 

Ved uavgjort etter ordinær tid i sluttspillet forlenges kampen med inntil 5 min. Det laget som først scorer 
har vunnet (sudden death). 

Er stillingen fortsatt uavgjort etter avsluttet ekstraomgang, tas straffespark. Den som har flest mål etter 3 
straffer har vunnet. Er det fortsatt uavgjort, tas en og en straffe til kampen er avgjort. 

Keeper 

Ved 5 meter/målspark kan keeper sette i gang spillet ved enten å sparke eller kaste ballen, dog ikke over 
midtlinjen. Ved keeperredning gjelder dette:

- 7’er: Keeper kan kaste eller sparke ballen over hele banen.
- 5’er: Keeper kan ikke kaste eller sparke ballen over midtlinjen. 
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Straffespark 

Straffespark tas fra oppmerket linje for målfeltet eller hhv 6 meter fra mål i 5er-fotball og 8 meter fra mål i 
7er-fotball.

Pressfri sone 

Benyttes i klassene G7/J7, G8/J8, G9/J9, G10/J10 (midtlinja), G11/J11 og G12/J12 (midt på lagets 
banehalvdel). Motstander må være utenfor pressfri sone ved målspark.
Det forsvarende lag kan først bevege seg over presslinjen når en motspiller har mottatt ballen fra 
keeperen. Brudd på regelen fører til ny igangsetting.

Ekstra spiller
Når differansen i en kamp er 4 mål, kan det laget som ligger under sette inn en ekstra utespiller. Dersom 
differansen reduseres til 3 mål, går man tilbake til like mange spillere. Det kan ikke settes inn mer enn en 
ekstra spiller selv om differansen bli mer enn 4 mål. Denne regelen benyttes i klassene G7/J7, G8/J8, 
G9/J9, G10/J10, G11/J11 og G12/J12.
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Gule/røde kort

I klassene G14/J14, G16 og J17 benyttes gule og røde kort. 

Gult kort medfører umiddelbar soning i 2 minutter. Tiden beregnes fra det tidspunkt spillet settes i gang 
igjen. Det er lagleders ansvar å passe tiden. 

To gule i løpet av samme kamp gir rødt kort. 

Ved rødt kort fullføres kampen med en spiller mindre og spilleren som mottar det røde kortet må 
automatisk stå over neste kamp. 

I klassene yngre enn G14/J14 benyttes ikke kort. Dersom dommeren finner det nødvendig, bes spilleren 
om å forlate banen, og blir da erstattet med en annen spiller resten av kampen.
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Protest

Protester og tvister avgjøres av en jury bestående av tre medlemmer oppnevnt av cupens administrasjon. 
Alle protester skal meldes skriftlig, senest 30 minutter etter kampslutt. Protestgebyr på kr. 300,- må 
medfølge den innleverte protest. Gebyret returneres hvis protesten tas til følge.

Det vil være en kampobservatør tilstede i hallen under alle kampene.

Premiering

Jenter og gutter, 6 - 12 år: Alle spillere får overrakt en personlig premie på premieutdelingen. 

Jenter og gutter, 14 - 17 år: Vinner av sluttspill og tapende finalist premieres.

Lykke til med turneringen!





Praktiske opplysninger:

Hittegods - For tapte saker, ta kontakt med sekretariatet. Gjenglemte saker vil bli tatt vare på til etter 
cupen av sekretariatet.

Verdisaker  - Ikke oppbevar verdisaker i garderobene eller uten tilsyn. Be familie eller lagledere om å ta 
vare på dette

Respekt for kamper  - Vi ber om at alle respekterer Fair-play, såvel som spillere, lagledere og foreldre. Vær 
med på å heie frem ditt lag på en positiv måte, fremhev Fair-play, og la dommerne gjøre jobben sin



Takk til vår sponsor:

Åpen alle dager under cupen
Torsdag og fredag: 16:00 til slutt
Lørdag og søndag: 09:00 til slutt

Stort kafeteriaområde i idrettshall
Roligere rom i aktivitetssal

Kiosk
Prisliste mat og drikke 

Kaffi 10 kr
Solrik 20 kr
Brus 0,5 l flaske 35 kr
Brus 0,33 l boks 20 kr
Smoothie 20 kr
Pølse m/lompe 25 kr
Pastasalat 40 kr
Bagett 40 kr
Toast 20 kr
Vaffel 20 kr
Kake 15 kr
Fruktbeger 20 kr

Prisliste godteri 

Pringles 20 kr
Kinder Maxi 10 kr
Eventyrsjokolade 10 kr
Kick 10 kr
Mellombar 10 kr
Gomp 15 kr
New Energy 20 kr
Stratos 20 kr



Kampoppsett

For oppdaterte kamper og resultater, klikk deg inn på:
www.dnbcup.cups.nu
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