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Innledning

Hvorfor trenger vi lagleder?
• Kontaktperson
• Ansvarlig
• Teamleder

Hvem kan bli lagleder?
• De fleste 
• Jevnlig bruk av internett og e-post!

Hvilken kompetanse trenger en lagleder?
• Laglederens ABC
• Være ryddig
• Kunne behandle mennesker



NFFs verdigrunnlag

VISJON: 

”Fotballglede, muligheter og utfordringer for alle"

Dvs. at vi ønsker at vår idrett skal være åpen og inkluderende

Forankret i NFFs Handlingsplan

Alle skal kunne få et tilbud tilpasset:

• eget ferdighetsnivå

• egne ønsker

• egne ambisjoner

• eget behov



NFF Handlingsplan 2016 - 2019

Vi ønsker å skape trygge rammer for aktiviteten i alle våre 

breddeklubber.

Flest mulig, lengst mulig, best mulig skal ha en 

selvfølgelig plass i fotballen.



NFFs verdigrunnlag

Breddeformelen: 

”Trygghet + utfordringer – mestring = trivsel og utvikling



Administrativ oppfølging

Delta på klubbens lagledermøter
Her gis viktig info du trenger å vite i din rolle som lagleder

Foreldremøter
Hvor ofte avhenger av behov, men min. ett møte pr. sesong

Årsplan
Gir forutsigbarhet for spillere/foresatte/støtteapparat

Lagliste
Oppdatert kontaktinfo for spillere/støtteapp., draktnummer, melde inn nye spillere til rett person 
i klubben. Sjekk rutiner i din klubb!

Kontingent/medlemskap
Alle som spiller kamper skal ha betalt kontingent

Treningstider
Koordinere mellom klubb/lag i hht. klubbens rutiner



Administrativ oppfølging

Lagskonto/økonomi
Private konti ikke tillatt

Utstyr
Melde inn behov/levere ut/samle inn, etter klubbens rutiner

Sponsorer
Skaff deg kunnskap om hvilke retningslinjer DIN klubb har

Cuper
Hvilke cuper skal laget delta på, sett deg inn i klubbens retningslinjer og rutiner for 
deltakelse/påmelding til cuper før påmelding skjer

Koordinere dugnader – ha egen dugnadsansvarlig?
Aller helst bør alle foresatte på laget settes opp til dugnadsvakter ved fordeling

Gjennomføre sosiale tiltak (sosialansvarlig/foreldrekontakt?)
Ikke undervurder sosiale aktiviteter utenom kamp og trening – viktig for spillerne



Fair play

Ivareta:

• Foreldrevettregler

• Fair play

• Kampvertrollen

Fair Play sidene til Oslo Fotballkrets 

https://www.fotball.no/kretser/oslo/klubb-leder-og-trener/samfunns--og-verdiarbeid/


Terminlister

Finne kamper/terminliste: Gå til terminlister

Velg klubb

Kontaktpersoner, alle lag i avd.: velg fanen «Kontaktpersoner»

Terminliste kun for ditt lag: klikk på lagets navn i en hvilken som helst kamp i terminlisten, velg 
deretter fanen «Lagets kamper»

Sjekk om kontaktinfo for dere selv er riktig. Hvis feil; gi beskjed til superbruker for klubben i FIKS, 
superbrukere retter opp kontaktinfo

Hvis kamper skal flyttes – hvilke rutiner gjelder i din klubb?

https://www.fotball.no/turneringer/?d=4


Treninger

• Sørge for at utstyr kommer ut og inn 

• Bruk andre foreldre/spillere som medhjelpere 

• Opplåst garderobe

• Førstehjelpsutstyr tilgjengelig

• Ballene er pumpet



Kampavvikling - hjemmekamper

• Sjekk motstanders draktfarge – ha alltid vester i en annen farge enn egen draktfarge 
tilgjengelig 

• Går kampen som oppsatt – ingen endringer for tid/bane? 

• Sørge for at banen er klar – rutiner i klubben vedr merking?

• Dommer? – sjekk rutiner i DIN klubb

• Ønske motstander og dommer velkommen – avtale Fair play-møte før kamp

https://www.fotball.no/barn-og-ungdom/verdier-og-virkemidler/fair-play---motet/


Kampavvikling - hjemmekamper

• Baller – alltid ha tre baller til kamp (husk nok luft)

• Husk å rydde banen (inkl. at publikum fjerner seg) snarest etter kamp – andre lag 
trenger plassen til kamp/trening

• Kontrollere garderobe etter kamper (hvis dere bruker dem)

• Takk for kampen



Reglement - Spilleregler for barnefotball

1. Spillebanen:

• 3er fotball: Lengden skal være større enn bredden - anbefalt er 10 x 15 m.

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

• 5er fotball: Spillebanen bør være min. 15 x 30 m. – maks. 20 x 40 m., anbefalt er 20 x 30 
m.

Målenes størrelse bør være 3 x 2 m. (ev. 5 x 2m.)

• 7er fotball: Spillebanen bør være min. 20 x 40 m. – maks 40 x 60 m., anbefalt er 30 x 50 
m.

Målenes størrelse bør være 5 x 2 m. (ev. 3 x 2m.)



Reglement - Spilleregler for barnefotball

2. Ballen

Ball nr. 3 anbefales på lag mellom 6-9 år

Ball nr. 4 benyttes på lag fra 10 år

NB! I kamper innendørs anbefales innendørs-ball



Reglement - Spilleregler for barnefotball

3. Antall spillere:

• 3er fotball: 3 spillere – ikke keeper – anbefalt 5 spillere i troppen

• 5er fotball: 5 spillere – keeper i egen farge – anbefalt 7 spillere i troppen

• 7er fotball: 7 spillere – Keeper i egen farge – anbefalt 10 spillere i troppen

Ekstra spiller i 3er, 5er og 7er fotball:

Når differansen i en kamp blir 4 mål, kan det laget som ligger under sette inn en ekstra 
utespiller.

Dersom differansen reduseres til 3 mål, går man tilbake til likt antall spillere.



Reglement - Spilleregler for barnefotball

4. Spillernes utstyr:

• Påbudt med leggskinn

• Farlige/skarpe gjenstander skal fjernes (smykker, klokker, osv)

• Ikke tillatt å spille barbent

5. Dommeren

• Dommerens viktigste oppgave er å være veileder og rettlede spillerne med bruk av sunn 
fornuft

• Gjennomføre Fair play-møtet før kampen



Reglement - Spilleregler for barnefotball

6. Linjevakt

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

7. Spillets varighet:
• 3er fotball: 2 x 15 min.
• 5er fotball: 2 x 25 min.
• 7er fotball: 2 x 30 min.
• Turneringer kan ha andre spilletider

Spilledrakter ved draktlikhet – bortelag bruker overtrekks vest



Reglement - Spilleregler for barnefotball

8. Spillets begynnelse:

• Før kampen velger lagene mellom banehalvdel og avspark. Det laget som vinner myntkastet 
skal velge banehalvdel. Det andre laget tar avspark

9. Ballen i og ute av spill:

• Ballen er ute av spill når hele ballen er utenfor målinjen, sidelinjen eller når dommeren har 
stoppet spillet

10. Når mål gjøres:

• Når hele ballen har passert målstreken er det mål. Etter godkjent skåring settes spillet i gang 
fra midten av det laget som ikke skåret målet. Det kan ikke gjøres mål direkte fra avspark



Reglement - Spilleregler for barnefotball

11. Offside benyttes ikke

12. Feil og overtredelser 

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 ny spiller



Reglement - Spilleregler for barnefotball

12. Feil og overtredelser  - alle spillformer

Det dømmes frispark når en spiller:

- feller en motspiller

- holder eller dytter en motspiller

- har ballen med hånden (med forsett)

- gjør noe som kan være farlig for de andre spillerne

- når en spiller holder seg fast i vantet (gjelder 3er)

- hvis ballen under en lenger tid blir låst fast, enten mot 
vant eller motspiller, dømmes dropp

- Dropp skjer på midten av banen, og ballen skal være i 
bakken før spillerne kan røre den (gjelder bare 3er)



Reglement - Spilleregler for barnefotball

12. Feil og overtredelser  - ved målspark.

5er:

Det er ikke lov å kaste eller spille ballen direkte over midtlinjen ved målspark eller når keeperen 
skal frigjøre ballen etter redning. Hvis dette skjer skal det dømmes frispark til motparten fra der 
ballen passerer midtlinjen.

NB! Hvis keeperen tar ballen med seg utenfor straffesparkfeltet etter redning kan hun/han spille 
over midtlinjen.

7er:

Det er ikke lov å kaste eller spille ballen direkte over midtlinjen ved målspark.

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 keeperen skal frigjøre ballen etter 
redning i sjuerfotball.



Reglement - Spilleregler for barnefotball

12. Feil og overtredelser ved tilbakespillsregelen.

Spilles ballen (med foten) med vilje til egen keeper, kan/hun/han ikke ta ballen med hendene 
innenfor eget straffesparkfelt

Eventuell bestrafning i 5er og 7er

Det skal påpekes at dette ikke er lovlig (klubbdommer er veileder). Deretter skal keeperen spille 
ballen ut på vanlig måte. Skjer dette gjentatte ganger skal motstander tildeles frispark fra 
midtlinjen

Med «gjentatte ganger» under brudd på spilleregel 12, mener NFF følgende:

5er: dommeren må veilede to ganger (1. opplyse + 2. påminnelse + 3. bestrafning)

7er: Dommeren må veilede en gang (1. påminnelse + 2. bestrafning)



Reglement - Spilleregler for barnefotball

13. Frispark

Frispark kan skytes direkte i motstanderens mål. Frispark satt direkte i eget mål gir corner til 
motstander

3er: 

Alle frispark er indirekte

Det dømmes ikke straffespark

Målspark, avspark og innspark er indirekte

Motstander en må være minst 3 meter fra ballen ved målspark, avspark, innspark, frispark og 
dropp

5er og 7er:

Alle frispark er direkte frispark

Motstander må være minst 5 meter fra ballen ved avspark og frispark



Reglement - Spilleregler for barnefotball

14. Straffespark

Frispark innenfor straffesparkfeltet tildelt det angripende lag tas som straffespark fra 
straffesparklinjen (målfeltlinjen).

• Straffefeltet:

• 3er: -

• 5er: 15 x 6 meter

• 7er: 21 x 8 meter

• Straffespark:

• 3er: nei

• 5er: 6 meter fra mållinje – på straffesparklinjen

• 7er: 8 meter fra mållinje – på straffesparklinjen



Reglement - Spilleregler for barnefotball

15. Innkast

• 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

- ved feil utførelse skal dommeren veilede spilleren og hva som var feil og ta det på nytt

- Hvis samme lag/spiller gjentatte ganger kaster feil, tildeles kastet motstanderen

I treer fotball er det ikke innkast, men innspark



Reglement - Spilleregler for barnefotball

16. Målspark

3er:

Målspark tas hvis hele ballen går ut over mållinjen utenfor målet. Målspark tas inntil en meter ut 
fra mållinjen

NB! Det spiller ikke med hjørnespark i 3er fotball. Uansett hvem som sparker ballen over 
mållinjen eller ballnettet, er det målspark.

5er:

Målspark tas hvis ballen går ut over mållinjen utenfor målet. Ved målspark kan ballen 
sparkes/kastes ut av straffefeltet uten av den må ligge på bakken.



Reglement - Spilleregler for barnefotball

17. Hjørnespark

3er: Har ikke hjørnespark

5er og 7er fotball:

Hjørnespark tas fra stedet hvor mållinjen og sidelinjen møtes. 

Motstander må være minst 5 meter fra ballen.



Smålagsspill

• Den beste spillformen

• Spille – ikke sparke fotball

• På alle treninger bør minst halve økta være spill maks 4 mot 4

• Unngå kø – unngå kø – unngå kø ...



Differensiering

NFF er mer tydelige enn før – gode artikler

Gi et tilpasset tilbud til barn ut fra interesse, ferdigheter og modning 

Treningsmengde, årsyklus og treningsinnhold

Rett utfordring til alle

Ingen elitetenking i barnefotballen. 

Ingen utvelgelse eller topping*

Trenerkoordinator; trenerforum, hospitering etc.

Sportsplan

* Topping av lag innebærer at noen får spille vesentlig mer enn andre, og skal ikke 
forekomme i barnefotballen.

https://www.fotball.no/barn-og-ungdom/verdier-og-virkemidler/trenervett/#Toppen


• Første trinn i dommerutdanningen

• Dømmer kamper i barnefotballen, eller i ungdoms- og voksenfotball (syver- eller femmerfotball)

• Får veiledning og oppfølging gjennom egen klubb

• Klubbene bestemmer godtgjørelse for klubbdommere

• Kretsen tilbyr klubbdommerkurs

• Viktig å ha forståelse for at dommeren kan gjøre feil

• Bidra til at voksne langs linja oppfører seg bra mot dommerne

• Hjelp til med å ta vare på dommerne

Hva er en klubbdommer?



Overgang innen barnefotballen

Barnefotball omfatter spillere opp til og med det året de fyller 12 år.

Før medlemmet kontaktes av ny klubb med tanke på overgang, skal foresatte og nåværende 
klubb underrettes. 

Det er innført Elektroniske overganger ,  Samtykkeskjema skal benyttes.

Klubbens overgangsansvarlige gjennomfører overgangen – ikke lagleder!

https://www.fotball.no/lov-og-reglement/overganger/
https://www.fotball.no/globalassets/overgang/samtykkeskjema-elektronisk-overgang.pdf


Forsikring

Kravet for å være dekket av NIF sin Barneidrettsforsikring er at tiltaket der skaden 
oppstår skal være i regi av et idrettslag/klubb.

Barneidrettsforsikringen gjelder opp til den dagen spilleren fyller 13 år.

Skadeskjema finner du her.

https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/forsikring/
https://www.fotball.no/klubb-og-leder/forsikring/


Kurs, utdanning og temasamlinger? Bruk de muligheter som er – kurs og samlinger avholdes 

ofte felles for flere klubber i sonen, her finner du kursinfo fra kretsen.

Håndbok? Har klubben en egen håndbok med praktisk info for lagledere og andre tillitsvalgte -

skaff deg den.

Kretsens håndbok/ABC – har alle lagledere mottatt bok? Kretsen gir én bok pr. påmeldte lag –

sørg for å skaffe deg ditt eksemplar. 

Hvem gjør hva i klubben – hvem henvender man seg til? Bruk klubbens webside.

Administrativ oppfølging

https://www.fotball.no/kretser/oslo/klubb-leder-og-trener/samfunns--og-verdiarbeid/
https://www.fotball.no/kretser/oslo/praktisk-info/handbok-fotball/


Utdanning styrker klubben

Noen sentrale kurs i Barnefotballen

• Barnefotballkveld - teori + praksis – 4 timer

• Grasrottreneren del 1 - teori + praksis – 16 timer

• Klubbdommerkurs teori 2 – 3 timer

https://www.fotball.no/kretser/oslo/klubb-leder-og-trener/artikler/barnefotballkvelden/
https://www.fotball.no/kretser/oslo/klubb-leder-og-trener/trenerkurs/c-lisens/
https://www.fotball.no/kretser/oslo/klubb-leder-og-trener/artikler/forutsetninger-for-kurs-i-klubb/klubbdommerkurs-i-klubbene/


Barnefotball på NFF sine sider

Klikk på bilde for å komme inn i treningsøkta

https://no-fotball.s2s.net/home/
https://no-fotball.s2s.net/home/


Lykke til med sesongen!

Oppdatert i 2017


