
 

Kampreglement 
 

- Vi følger NFFs spilleregler for barnefotball (5er og 7er) og ungdomsfotball (7er).  

 

Noen unntak/ presiseringer i forhold til reglementet: 

 

Spilletid: 2 x 12 minutter på lørdag for årklsassene 11-14 år. Spilletid søndag: 1 x 18 minutter 

for årsklassene 8-10 år og 1 x 13 min for årsklassene 6-7 år. Lagene må møte og være klare 

senest 10 minutt før kamp. 

 

Årsklasse 7-12 år: 

 

- Vi opererer med pressfri sone i årsklassene 7-12 år, slik at det er mulig å sette i gang bakfra.  

 

Finner keeper på at det skal sparkes ut, er det ikke lov å sparke over midten ved dødball eller 

etter at han har fanget ballen. 

 

Hvis 1 lag leder med 4 mål, kan motstanderne sette inn på en ekstra spiller. Blir ledelsen 

under 4 mål igjen, tas ekstra spiller av banen igjen. Trenerne er i sammen ansvarlige for at 

kampene er jevnest mulig! 

 

Årsklasse 13 og 14 år,  sluttspill: 

 

Følgende regler gjelder å avgjøre hvilke lag som går vider til sluttspill, finaler osv. 

 

 - Ved poenglikhet og lik målforskjell går lag med flest scorede mål videre. 

-  Ved lik målforskjell og like mange mål scoret går laget som vant innbyrdes oppgjør videre. 

-  Er det fortsatt likt vil det blir foretatt loddtrekning/myntkast mellom trenere for lagene. 

 

Sluttspillkamper avgjøres på straffekonkurranse hvis det er uavgjort ved full tid; 3 skudd pr 

lag og eventuelt ekstraskudd.  

 

Gult kort straffes med 2 minutter utvisning (spilleren kan erstattes). Trener har ansvaret for å 

overholde tiden. Rødt kort gir utvisning resten av kampen (spilleren kan ikke erstattes) og 

medfører at utvist spiller må stå over neste kamp. 

 

Ved for sent fremmøte tapes kampen 2-0, med mindre forsinkelse forårsakes av helt spesielle 

hendelser. 

 

Ved uavgjort i sluttspillet avvikles det 1 ekstraomgang av 5 minutter. Ved fortsatt uavgjort 

avgjøres det ved 3 straffer hver, så ett og ett. 

 

En spiller kan kun spille for et lag i samme årsklasse hvis ikke annet er godkjent som 

dispensasjon (Laget spilleren sist spilte for blir diskvalifisert om dette ikke overholdes). 

 

Overårige spillere er ikke tillatt med unntak i de tilfeller kretsen har godkjent dette, og 

spilleren er med på laget i seriespill. I andre spesielle tilfeller må det søkes til Lindesnes cup 

for unntak. Typisk tilfelle som normalt blir godkjent er hvis laget trenger overårige spillere for 

å kunne stille lag. 

 

Vi oppfordrer til Fair Play både på og utenfor banen slik at alle får gode opplevelser under 

cupen!  
 

  

https://www.fotball.no/lov-og-reglement/spilleregler/spilleregler---barnefotball-612-ar/
https://www.fotball.no/lov-og-reglement/spilleregler/spilleregler-og-retningslinjer---ungdomsfotball-13-16-ar/

