
 

Velkommen til Ungdomsfotballen! 

Her har vi samlet noen sentrale spørsmål og utfordringer som man kan støte 
på i løpet av sesongen.  

NFFs Lov og reglement er omfattende og det er mye en skal sette seg inn i som 
nykomling i ungdomsfotballen. Det som presenteres her er ikke uttømmende, vi har 
kun samlet noen utdrag fra de enkelte bestemmelser. 

Ytterligere info og fullstendig regeltekst finner du i håndboka på fotball.no.  

Det viktigste verktøyet ved siden av fotballer og leggskinn er FIKS og fotball.no.  

FIKS er fotballens elektroniske informasjons- og kommunikasjonssystem og henger 
sammen med fotball.no.  

FIKS og fotball.no er speilbilder av hverandre hva gjelder kampoppsett, resultater, 
tabeller, kontaktinfo med mer. 

Hvert lag må ha minimum en FIKS-ansvarlig. For å kunne jobbe i FIKS må du ha 
tilgang som klubb-bruker. Ta kontakt med ledelsen/administrasjonen i din klubb, hvis 
du ikke har FIKS-tilgang. Følgende oppgaver rundt laget skal gjøres i FIKS: 

 Spilleradministrering på lagsnivå og kontaktinfo til laget 

 Utfylling av kamprapporter 

 Resultatrapportering 

NB! Sjekk at kontaktinfo for alle rundt laget er korrekt på fotball.no. Det oppstår 
mange problemer som følge av at kontaktinfo mangler, er feil eller at én ikke har 
huket av for at epost/mobilnummer er synlig. Alle som har påtatt seg et verv rundt 
laget MÅ akseptere at kontaktinfo er synlig på fotball.no!  

Oppgavene rundt laget er ikke vanskelige hvis en vet hva som skal gjøres. 

Vi har plukket ut følgende temaer som det er spesielt viktig å sette seg inn i. Har 
laget kontroll på dette er dere godt på vei og slipper ubehagelige overraskelser som 
bøter og i verste fall sanksjonsvedtak der dere taper kampen eller blir trukket poeng. 

 Kampoppsett (terminlister) 

 Hva hvis vi ønsker å flytte en kamp (omberamming) 

 Hva skjer hvis vi ikke møter til kamp? 

 Hva om banen er stengt? 

 Hvilke spillere kan laget bruke i seriekamp? 

 Hjemmelagets oppgaver i forbindelse med kampgjennomføring 

 Kamprapport 

 Hvem skal dømme kampen? 

 Hva hvis motstander ikke møter? 

 Resultatrapportering 

 Betaling av dommere og andre avgifter 

 Gule og røde kort 

https://www.fotball.no/kretser/oslo/praktisk-info/handbok-fotball/
https://fiks.fotball.no/FiksWeb/Login
https://www.fotball.no/kretser/oslo/
https://fiks.fotball.no/FiksWeb/Login
https://www.fotball.no/kretser/oslo/


 

Terminlister og endring av kamptidspunkt 

I 13-årsklassen spilles det kamper alle dager i uken, også helger, og kampsesongen 
er 1.april – 31.oktober. Laget må påregne å få kamper i hele denne perioden, unntatt 
i juli, som er helt fri. Dette innebærer at det kan berammes kamper på helligdager og 
inneklemte dager. 

Når kampoppsettet er publisert på fotball.no er det lurt å sende oversikt over alle 
lagets kamper til spillerne/foresatte og be tidlig om tilbakemelding på om det er 
kamper spillerne vet at de ikke kan spille. Sjekk spesielt kamper i forbindelse med 
fridager fra skolen. Sjekk også om cuper og turneringer dere planlegger å delta i 
kolliderer med seriekamper. 

Dersom en kampdato ikke passer og dere ønsker å endre kamptidspunkt må kampen 
omberammes via kretsen. Regimet ved flytting av kamper er mye strengere og 
konsekvensene av å gjøre feil er tøffere enn hva det var i barnefotballen. 

Endringer av kamptidspunkt uten å følge vedtatte omberammings-rutiner behandles 
likestilt med å utebli fra kamp. Dersom det ikke foreligger gyldig grunn er 
konsekvensen tapt kamp med resultat 0-3 og en bot på kr. 2000. 

Ved andre gangs uteblivelse utelukkes laget fra fortsatt seriespill. 

Generelle regler om omberamming: 

 Omberammelse av seriekamp medfører et gebyr på kr. 500 

 En kamp kan kun utsettes én gang 

 Kampen skal spilles på hjemmelagets bane/anlegg - ved dobbel serie er det 
ikke anledning til å spille to hjemmekamper mot samme motstander 

 Ingen kamper kan utsettes fra vår til høstsesong. Kamp i vårsesongen må 
spilles innen 30. juni 

 Kamp i høstsesongen må spilles innen lagenes siste terminfestede serierunde 

Hvordan omberamme en kamp? 

Laget som ønsker en kamp omberammet må bli enig med motstander om ny 
kampdato. Ingen kamp kan omberammes dersom det ikke foreligger enighet om ny 
kampdato samt ledig bane hos hjemmelaget. Sjekk med klubben din hvilke interne 
rutiner som gjelder for eksempel vedr booking av bane. 

Oppsatt dommer må kontaktes om hvorvidt det nye kamptidspunktet passer. Dersom 
dommeren er opptatt på ny dato gir vedkommende beskjed til kretskontoret som 
tildeler oppdraget til en ny dommer. Husk også å sjekke om det er oppsatt 
veileder/fadder, og varsle denne/disse om at kampen er omberammet, 

Alle omberamminger skal gjøres via et eget, elektronisk skjema innen følgende, 
absolutte frister: 

 Senest kl.15.00 siste virkedag før opprinnelig kampdato 

 Senest kl. 15.00 siste virkedag før fremskutt kampdato i de tilfeller der kampen 
ønskes spilt før den opprinnelig var oppsatt. 

https://www.fotball.no/kretser/oslo/praktisk-info/handbok-fotball/#74045


 

Dette innebærer at ved omberamming av lørdags-, søndags- og mandagskamper må 
skjemaet være sendt inn før kl. 15.00 på fredag. 

Det er kun omberamminger via riktig utfylt elektronisk skjema som blir behandlet! 
Ansvaret for at skjemaet blir sendt inn riktig utfylt og sendt inn til riktig tid, ligger hos 
laget (klubben) som ønsker å omberamme kampen. 

Kampen er ikke ferdig omberammet før e-post som bekrefter ny kamp-info er sendt 
fra kretskontoret. Dette sendes til kontaktpersonene på begge lag i henhold til det 
som er registrert av klubbene i FIKS. Pass på at dere har riktig kontaktinfo i FIKS! 
Dokumentasjon på korrespondansen mellom lagene må oppbevares av klubben for 
det laget som ønsker omberammingen, i tilfelle uenighet i ettertid. 

Hvilke spillere kan benyttes i seriekamper? 

For å kunne delta i seriekamper må spilleren være medlem av klubben og være 
registrert som aktiv spiller i klubben, i FIKS. 

Se håndboka spilleberettigelse 

I tillegg gjelder følgende: 

Spilleren må oppfylle fastsatte alderskrav:  

I 13-årsklassen må spilleren være under 13 år ved årets begynnelse, 

Det er lov å bruke overårige spillere dersom spilleren ikke er mer enn ett år for 
gammel og klubben ikke har påmeldt lag i serien, i spillerens egen aldersklasse. 

 I 9er kan et lag pr. kamp benytte maksimalt 2 overårige spillere 

 I 7er kan 1 overårig spiller benyttes 

Dersom klubben har lag i spillerens egen aldersklasse, må det søkes dispensasjon 
fra aldersbestemmelsene. Slik søknad skal sendes fra klubben, ikke fra lagleder. 

Regler på hvor mange spillere som kan brukes mellom lag i samme aldersklasse: 

I ungdomsfotballen kan ikke spillerne gå fritt mellom klubbens lag i samme spillform. 

 Dere kan bruke maks 5 spillere som har spilt på klubbens øvrige lag i samme 
spillform i siste seriekamp. 

 Mellom spillformene (9er/7er) er det ikke begrensninger på antall spillere som 
kan benyttes fra én kamp til annen. 

Spilleren må ha spilletillatelse etter bestemmelsene i Overgangsreglementet: 

Alle overganger behandles av klubbens overgangsansvarlig. Ta alltid kontakt med 
vedkommende for bistand før dere kontakter spillere fra andre klubber: 

 

 

https://www.fotball.no/kretser/oslo/praktisk-info/handbok-fotball/#74017


 

Dersom det kommer en ny spiller på trening i klubben gjelder følgende:  

Alle spillere må ha skriftlig godkjenning fra moderklubben for å kunne delta i 
trening eller annen aktivitet for en annen klubb før en overgang er i orden.  

Det er ikke nok med en melding eller en orientering fra ny klubb til spillerens 
nåværende klubb om deltagelse i trening/prøvespilling! 

(Eksempel på en ok godkjenning: «NN født XX gis tillatelse til å trene med NN-klubb i 
xx antall uker eller inntil overgang er i orden.») 

Ta ikke imot spillere uten skriftlig samtykke fra moderklubben på treninger, 
disse er ikke forsikret! 

Spilleren skal ikke ha karantene etter utvisning 

Se eget avsnitt om karantene lenger frem. 

Antall spillere pr kamp: 

 I både 9er og 7er kan det benyttes inntil sju innbyttere 

 En spiller som er byttet ut kan byttes inn igjen.  

 Det er flyvende bytter i 13-årsklassen, alle bytter skal skje ved midtlinjen. 

Hvor mange spillere må et lag ha for å kunne spille kamp? 

Det er satt et minimumsantall på spillere for å kunne gjennomføre kampen: 

 9er: minst 6 spillere           

 7er: minst 5 spillere 

Stiller laget med færre spillere, regnes laget som uteblitt. 

Kampgjennomføring - arrangørplikter 

Det er hjemmelaget som er arrangør av fotballkampen – ikke kretsen. 

Dette innebærer at hjemmelagets klubb har ansvaret for at banen er klargjort til 
kampen (f.eks. merking og lys). Dette gjelder også på kommunale baner, hvor 
kommunen står for merking etc. Forsømmelser fra hjemmelagets side kan få 
kjedelige følger: 

Klubb som arrangerer en kamp plikter å stille reglementert bane til fastsatt tid. 
Dersom kampen ikke kan startes senest 45 minutter etter fastsatt tidspunkt fordi 
arrangørklubben har overtrådt sine forpliktelser taper arrangørens lag kampen og 
kampresultatet settes til 0-3. 

Det samme gjelder i tilfeller der det er klubbens ansvar å stille dommer og dette 
ikke gjøres. 

 



 

Huskeliste / oppgaver for hjemmelaget 

 Ta kontakt med dommer senest dagen før kampen og få bekreftet oppmøte. 
Tips: bruk SMS, lettere å få svar fra unge dommere på SMS enn e-post. 

 Sjekk farge på bortelagets drakter og skaff, om nødvendig, gjestende lag 
vester. 

 Fyll ut elektronisk kamprapport senest tre timer før kampstart og ta med 
utskrift til kampen – denne skal leveres til dommer. 

 Sjekk om garderobene er ledige. Disse bør være åpne senest en time før 
kampen. 

 Ha en dedikert kampvert klar 

 Sjekk lysforholdene, ha kontroll på hvem i klubben som slår av og på lyset 

 Klargjøring av banen (merking, rydding osv.) 

 Ta imot gjestende lag og dommer 

 Baller (min. 3 stk.) med nok luft!! 

Dersom oppsatt dommer ikke møter er det hjemmelagets ansvar å prøve å skaffe ny 
dommer. Vedkommende behøver ikke å være autorisert dommer. En bør prøve å få 
tak i en nøytral dommer, men dersom det ikke er mulig plikter lagene å godta den 
kamplederen som hjemmelaget klarer å skaffe, kampen skal spilles!  

Kretskontoret må underrettes om at oppsatt dommer ikke har møtt. Til dette finnes et 
eget skjema på kretsens hjemmesider. Se link her. 

Dersom et av lagene ikke godtar dommeren hjemmelaget har fått tak i, må laget 
melde dette på kamprapporten i forkant av kampen, dette ved å krysse av i feltet 
merket «Protest».  

Dersom det ikke er oppnevnt dommer fra kretsens side, må hjemmelaget skaffe en 
kampleder. Vedkommende behøver ikke å være autorisert dommer. 

Hjemmelaget er da ansvarlig for å laste opp kamprapporten i FIKS etter kampen. Det 
vil si: Originalen med signaturer fra begge lagledere og dommer skannes inn og 
lastes opp under kampen i FIKS (Viktig å laste opp på riktig kampnummer i FIKS). 

Motstander forsinket eller ikke møtt 

En kamp skal begynne til fastsatt tid. Et lag plikter å reise så tidlig at laget er fremme 
i god tid før kampen. 

Når et lag ikke kan stille til fastsatt kamptidspunkt, skal laget omgående informere 
motstanderlaget om forsinkelsen. Dommer og motstanderlaget har etter slik beskjed 
plikt til å vente i inntil 45 minutter etter fastsatt kamptidspunkt. Hvis kampen ikke kan 
starte innen 45 minutter etter fastsatt kamptidspunkt, regnes det forsinkede laget som 
uteblitt dersom det ikke har gyldig grunn. 

Dersom et lag ikke gir beskjed før kampstart om at det er forsinket, regnes laget som 
uteblitt dersom det uten gyldig grunn ennå ikke har møtt når det har gått 10 minutter 
etter fastsatt kamptidspunkt. 

Gyldig grunn foreligger der laget er blitt hindret av forhold under reisen som man ikke 
med rimelighet kunne forutsett eller overvunnet følgene av. 

http://www.formstack.com/forms/fotball-dommer_ikke_mtt


 

Kretskontoret skal alltid varsles dersom kampen ikke blir spilt til oppsatt tid og/eller 
bane. 

Utsettelse av kamp grunnet vær/baneforhold 

Hvis banen blir stengt plikter hjemmelaget å prøve og skaffe en annen ledig bane. 
NB! Seriekamper går foran klubbens treningstider! Dersom lagene er enige kan 
kampen spilles på alle andre anlegg unntatt bortelagets hjemmebane. Lykkes 
hjemmelaget ikke med å finne en annen bane må kampen utsettes. Hjemmelaget 
plikter da å underrette motstander, dommere og evt. veileder/fadder så fort det er 
kjent at kampen må utsettes. Kretskontoret skal umiddelbart underrettes om forholdet 
på e-post. Lagene skal forsøke å finne en ny passende dato, slik at kampen blir spilt 
innen fristene for utsettelse (ingen kamper kan utsettes fra vår- til høstsesong og 
ingen kamper kan utsettes til etter siste terminfestede serieomgang). 

Dersom lagene ikke avtaler ny kampdato, vil kretskontoret fastsette denne. 

Ny dato meddeles lagene pr e-post (forutsatt at kontaktinfo ligger i FIKS på laget). 

I Oslo kommune er det Bymiljøetaten som avgjør om en fotballbane er stengt eller 
ikke. Er været slik at banen kan være stengt? Ring 815 50 585.   

Dette er Bymiljøetatens informasjonstelefon som oppdateres daglig kl. 14.00. 

Kampnummer 

Kampnummeret består alltid av 11 siffer som er bygget slik: 

Siffer 1-2:                  Krets (OFK har nr. 03) 

Siffer 3:                     Kjønn (1 = Mann  2 = Kvinne) 

Siffer 4-5:                  Aldersklasse 

Siffer 6:                     Divisjon 

Siffer 7-8:                  Avdeling 

Siffer 9-11:                Kampnummer      

Kampnummer 03 213 102 043 = 

03                   2                     13                   1                     02                   043 

Krets           Kvinne           13 år               1. div.             Avd. 2            Kamp nr. 43 

Kamprapporter 

Det benyttes elektroniske kamprapporter i alle serier fra 13 år og eldre. 
Kamprapporter til alle kamper finnes i FIKS.  



 

Sett deg godt inn i prosedyren for utfylling av kamprapporter! Dersom laget ikke har 
fylt i kamprapporten i FIKS ilegges klubben en bot på kr. 1.000. 

Lagene skal fylle ut navn og draktnummer på inntil  

 18 spillere i 11er 

 16 spillere i 9er 

 14 spillere i 7er 

Samt navn på lagets ansvarlige leder eller trener. Hvis en ikke har navn på fullt lag 
ved kampstart, kan resterende navn fylles i hos dommeren i pausen.  

Spillere må være oppført i kamprapporten før de kan delta i kampen. 

Hjemmelaget leverer utskrift av kamprapporten til dommer før kamp. 

Lagene har selv ansvaret for å oppsøke dommeren etter kampen for å kontrollere, 
ajourføre (stryke spillere som ikke ble benyttet) og signere kamprapporten.  

Viktig å påse ved underskrift etter kampen  

 Røde kort på rett person 

 Stryke spillere som ikke har deltatt 

 Tydelig og riktig kampresultat 

 Eventuelle protester avmerket 

Ved underskrift av kamprapporten, har laglederen bekreftet de opplysningene som er 
oppført på rapporten. Kamprapporten er det offisielle dokumentet fra kampen.  

Dette innebærer at de opplysningene som er oppført i kamprapporten vil bli lagt til 
grunn ved eventuelle straffesaker, protester og ved registrering av advarsler og 
utvisninger. Det er derfor viktig at utfyllingen er fullstendig og nøyaktig. 

Utfylling av kamprapport 

1. Begge lag registrerer kamptropp (spillere og ledere) i FIKS senest tre timer før 
kampstart – husk å trykke lagre! 

NB! Kommer en spiller opp med rød skrift i FIKS er spilleren uregistrert og IKKE 
spilleberettiget for klubben. Vedkommende skal ikke spille kampen før status er 

sjekket og avklart! 

2. Tretimersfristen er fastsatt med tanke på at det skal være mulighet for 
hjemmelaget å rekke å skrive ut rapporten. Det er mulig å endre spillere på 
kamprapporten frem til kampstart 

3. Hjemmelaget printer ut kamprapporten og leverer utskriften til dommeren før 
kampstart 

4. Etter kampen: begge lag bekrefter/korrigerer opplysningene i kamprapporten 
og skriver under 

5. Dommer godkjenner og ajourfører kamprapporten i FIKS og 
skanner originalrapporten inn i FIKS 

6. Dommeren arkiverer kamprapporten ut sesongen 



 

Resultatrapportering 

Hjemmelagets klubb har ansvaret for å rapportere inn kamp-resultatet for 
hjemmekampene straks etter kampslutt og senest dagen etter. Dette gjelder 
uavhengig av om dommeren sier at han/hun skal gjøre det. 

Manglende resultatregistrering i FIKS medfører bot på 300 kr. 

Resultatet kan rapporteres på ulike måter: 

 Via FIKS 

 SMS til 2223: «resultat kampnummer mål(hjemmelag)-mål(bortelag)» 
Eksempel: resultat 03216102043 2-1 

 Via Min Fotball-appen 

Dersom resultatet er innrapportert via SMS-tjenesten eller Min Fotball-appen og 
disse har sviktet er det likevel registreringen i FIKS som gjelder. Gjør det til en vane å 
sjekke på fotball.no eller FIKS at resultatet har blitt registrert. 

Betaling av dommerhonorar 

 Hjemmelagets klubb har ansvaret for betaling av dommergodtgjørelsen 

 Ta kontakt med klubben din vedr rutiner for dette 

 Dommerhonoraret i 13-årsklassen er kr. 400 pr kamp + kilometergodtgjørelse 

 Dersom et lag uteblir fra kamp uten å varsle – eller varsler så sent at dommer 
ikke får beskjed – må dette laget dekke dommerens reiseutgifter 

 Dommeren er ansvarlig for å levere/sende korrekt i fylt dommerregning til 
arrangørklubb etter avsluttet oppdrag 

Det er utarbeidet en mal for Dommerregning for fotballkamper i OFK – dommerne 
skal benytte denne.  

Dommeren er ansvarlig for at dommerregningen er korrekt utfylt med alle relevante 
opplysninger. 

Gule kort – umiddelbar soning 

Det er fem minutters umiddelbar soning ved gult kort i aldersklassene 13 – 16 år. 

Regelen innebærer at spillerne umiddelbart må sone fem minutters utvisning som en 
direkte konsekvens av tildelt gult kort. Laget må dermed spille med et redusert antall 
spillere i løpet av soningstiden. Spilleren kan etter fem minutter delta i kampen igjen 
etter klarsignal fra dommer. 

Hvis et lag får mer enn to spillere utvist (fem minutter) samtidig, begynner den tredje 
spillerens soningstid når den første spillerens tid er ferdig. Det vil si at et lag ikke kan 
ha flere enn to spillere korttidsutvist samtidig. 

Hjemmelaget bør utnevne en kampvert som har ansvar for tidtakingen. Dersom 
kampvert ikke finnes er det den utviste spillerens lagleder som står for tidtakingen. 
Ved tvil eller uenighet er dommeren øverste myndighet. To gule kort til samme spiller 
i samme kamp er rødt kort og utvisning. 

https://www.fotball.no/globalassets/krets/oslo/konkurranse/dommer/2017/dommerregning-2017-ofk-klubber.xls
https://www.fotball.no/globalassets/krets/oslo/konkurranse/dommer/2017/dommerregning-2017-ofk-klubber.xls


 

Røde kort - utvisninger 

Spillere kan ilegges karantene som følge av utvisning. En utvisning i seriekamp, leder 
til automatisk karantene fra neste seriekamp for samme lag. 

Alle som har fått rødt kort har rett til å forklare seg.  

Følgende forhold gjelder: 

Forklaringen må være kretsen i hende innen 24 timer etter kampslutt. 
Spiller selv skal forklare seg. Det holder ikke kun med redegjørelse fra 
leder/trener/foresatte eller andre. Forklaringen sendes pr. e-post til kretskontoret. 

Kretsen tar sin beslutning på bakgrunn av de dokumenter som foreligger etter 24 
timer, med ett unntak. Hvis avgjørelsen ligger an til mer enn 3 kampers karantene må 
kretsen innhente forklaring innen en angitt frist. Dersom det ilegges karantene for 
mer enn én kamp, trer karantenen for kamper utover den ene som skal automatisk 
sones først i kraft når kretskontoret har sendt avgjørelsen om antall kampers 
karantene til klubben. 

Inntil klubben har mottatt informasjon om at det er ilagt mer enn én kamps karantene 
kan utvist spiller delta i andre divisjoner, spillformer eller aldersklasser. Etter at 
klubben har mottatt informasjon om at det er ilagt karantene for mer enn én kamp, 
kan ikke spilleren delta på noe lag før soning har funnet sted. 

Spiller som har karantene kan ikke spille eller oppholde seg i teknisk område i de 
kampene karantenen gjelder. Det samme gjelder i resten av kampen der spilleren blir 
utvist. 

Soning av karantene kan kun skje i kamp der spilleren ellers ville vært 
spilleberettiget. 

Spiller hefter for utvisning, gitt i kamp selv om kampen blir avbrutt. Dersom en kamp 
blir avbrutt, regnes ikke karantener som sonet i denne kampen. 

Spiller hefter for utvisninger eller bortvisninger også etter et eventuelt klubbskifte. 

Reglene vedrørende utvisninger for spillere gjelder tilsvarende for bortviste trenere 
og ledere. Men vær spesielt oppmerksom på følgende: 

En bortvist trener eller leder som ønsker å gi sin forklaring, må uoppfordret 
sende denne slik at den er kretsen i hende senest 24 timer etter kampens slutt. 
Gjøres ikke dette, fattes beslutning om å ilegge bot på inntil kr. 5.000 på 
grunnlag av dommerens rapport alene. 

Utvisning i OBOS Cup - Oslomesterskapet 

Dersom spiller blir ilagt én kamps karantene skal denne sones i neste kamp i OBOS 
Cup. Hvis utvisningen gis i lagets siste kamp i cupen, slipper spilleren karantene. 

Dersom spiller blir ilagt mer enn én kamps karantene, skal én kamp sones i neste 
OBOS cup-kamp og øvrig soning, med unntak av én kamp, skje i lagets påfølgende 



 

seriekamper. Hvis laget ikke skal spilles flere kamper i OBOS cup, skal karantenen, 
med unntak av én kamp, sones i førstkommende seriekamper. 

Protester 

Ønskes resultatet av en kamp kjent ugyldig, må klubben nedlegge protest. 

Enhver protest som ønskes behandlet av kretsen skal være innsendt og undertegnet 
av klubbens leder. Protester fra lagledere/trenere blir ikke behandlet. 

 Gjelder det forhold under kampen, må lagets kaptein melde fra til dommeren 
innen han/hun forlater området, at protest vil bli nedlagt 

 Gjelder det forhold før kampen, må dommeren og motstanders kaptein før 
kampen gjøres kjent med at protest vil bli nedlagt. Kampen skal uansett 
spilles! 

 Innen 24 timer etter kampens slutt må kretskontoret, pr e-post eller på annen 
etter viselig måte, varsles at protest vil bli nedlagt 

 Protestskrivet må inngis innen tre dager etter kampslutt 

Vær oppmerksom på at det ikke kan nedlegges protest på dommerens 
skjønnsavgjørelser, kun på grove feil ved dommerens forståelse av reglene. 

Andre protestgrunnlag er bruk av ikke-spilleberettiget spiller, arrangørfeil og andre 
vesentlige forhold som ledet til at kampen ikke ble avviklet på sportslige vilkår. 

Avgifter, gebyrer og bøter for 2017 

Omberamming av kamp       kr. 500 

Ikke møtt til kamp        kr. 2.000 

Lag som ikke senest dagen før kamp gir beskjed til motstander, dommere og 
Kretskontoret om at laget ikke møter til kampen, ilegges dobbel bot. 

Kamp ikke spilt etter oppsatt terminliste 

Endre bane eller kamptidspunkt uten godkjenning fra krets  kr. 1.000 

Mangler ved kamprapportering 

Manglende rapportering av resultat     kr. 300 

Mangelfullt utfylt kamprapport      kr. 1.000 

Bruk av ikke spilleberettiget spiller     kr. 2.500 

Bøter og gebyrer er til enhver tid oppdatert på fotball.no 

https://www.fotball.no/kretser/oslo/om-kretsen/okonomiske-forhold/boter-og-gebyrer/

