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Innledning: 

Høsten 2018 ble det foreslått endring i organisering av barnefotballen i NFF Trøndelag sone 
Innherred. Etter noe møtevirksomhet våren 2019 ble det lett utprøving av konseptet 
barnefotballkvelder høsten 2019. Utprøvingen ble noe amputert ettersom ikke alle klubbene deltok 
på de arrangementene som ble opprettet. For sesongen 2020 må klubbene i samarbeid utarbeide en 
videre plan for gjennomføring av barnefotballkvelder. 

NFF Trøndelag vil ta over organisering av 7`er serier, altså fom jenter og gutter 10 år. Det vil si at 
klubbene må utarbeide en egen plan for jenter og gutter 6-9 år, 3`er og 5`er fotball i vår sone. 
Forslaget går på at det hver onsdag er arrangement i sonen vår. Foreløpig er onsdag den mest 
naturlige arrangementsdagen. Målet er å gjøre onsdagen til en fotballfest for barna i klubbene våre 
slik at de har et godt kamptilbud gjennom hele sesongen. 

Konseptet er prøvd ut andre steder i fylket med gode tilbakemeldinger og stedvis suksess. Et godt 
planlagt kampoppsett skal gi alle lag mulighet til å møte alle motstanderlag ila sesongen og baner 
(3`er og 5`er) trenger ikke være prima merket til enhver tid gjennom sesongen. Men skal imidlertid 
være topp std etter NFF`s kampmatrise når klubbene arrangerer. 

Barnefotballkvelder skal arrangeres for jenter og gutter i alderen 6 – 9 år. Det organiseres slik at det 
spilles flere kamper pr kveld, minimum 3 kamper pr lag. Arrangementet organiseres på samme måte 
som en turnering. Om klubbene legger inn ønsker på dato kan det tilstrebes å arrangere 
barnefotballkveld i tilknytning til cup-arrangement for å minske dugnadsinnsats og arbeidsmengde. 

Høsten 2019 ble sone innherred nord inndelt i to regioner, det vil også delvis gjøres i 2020. De største 
klubbene bør kunne arrangere for hele sonen for ett kjønn i ett alderstrinn. 

Barnefotballkvelder arrangeres for Innherred nord som innbefatter klubbene: Beitstad IL/FK, 
Byafossen IL, Egge IL, Henning IL, Inderøy IL, Kvam/Følling, Malm IL, , Namdalseid IL, Ogndal IL, Røra 
IL, Sandvollan IL, Snåsa IL, Sparbu IL, Steinkjer FK, Stod IL og Sørlia IL (noen glemt??) 

I forslaget for sesongen 2020 differensierer vi tilbudet i antall kvelder der 9-åringene har flest og 6- 
åringene har færrest barnefotballkvelder. Det vil ikke bli organisert annet seriespill for noen 
aldersgrupper. Foreløpig oppsett pr aldersgruppe sesongen 2020: 

9- åringer: 6 kvelder vår og 6 kvelder høst, til sammen 12 kvelder og minimum 36 kamper 

8- åringer: 4 kvelder vår og 4 kvelder høst, til sammen 8 kvelder og minimum 24 kamper 

7- åringer: 3 kvelder vår og 3 kvelder høst, til sammen 6 kvelder og minimum 18 kamper 

6- åringer: 2 kvelder vår og 3 kvelder høst, til sammen 5 kvelder og minimum 15 kamper 

Det vil bli en påmeldingsfrist for alle kvelder til vårsesong og en påmeldingsfrist for alle kvelder 
høstsesong, foreløpig satt til 20. april og 20. juni. 

 

 

 

 

 



Planleggingsmøter og Evalueringsmøter Barnefotballkvelder: 

Hver klubb stiller med en representant i møtene, de klubbene som allerede har en 
barnefotballansvarlig stiller med denne, de andre klubbene finner/velger en representant. 

Det er personene klubbene har oppgitt kontaktinfo til som vil få informasjon, men klubbene stiller 
med en representant i hvert møte. Alle tilbakemeldinger – positive og konstruktive – tas via klubbens 
kontaktperson inn i møtene. Skjema med kontaktinfo følger all mailkorrespondanse slik at vi klarer å 
holde dokumentet oppdatert til enhver tid. 

Orienteringsmøte barnefotballkvelder 

Det ble orientert om barnefotballkvelder ifm møte om interkommunal sere (steinkjerserien) i mars 
2019. Møtet ble avholdt i SFK sine lokaler. 

 

Planleggingsmøte barnefotballkvelder 

En gruppe bestående av Steinkjer FK, Beitstad FK, Sørlia IL og Sandvollan IL møttes 9.4.19, for videre 
planlegging. Dette dokument er å anse som referat fra dette møtet. Denne gruppa har også 
videreutviklet dokumentet som ligger til grunn for alle arrangement i 2020. 

 

Orienteringsmøte vår/planlegging høst 

Klubbene ble bedd inn til orienteringsmøte mandag 20. mai 2019 kl 1900. På dette møtet møtte 
klubbene med ønsket antall representanter. Det er klubbene som skal representeres, IKKE lagene. 

Det ble gjennomført en BFK pr kjønn pr årstrinn høsten 2019, dette tallet må justeres gradvis opp 
slik at vi kommer på et akseptabelt nivå kamper for alle årstrinnene ila få år. 

Evalueringsmøte høst/hel sesong 

Gjennomføres 24. oktober 2019 i klubbhuset til SFK. 

Det vil være en klar fordel om alle klubber etterhvert vil få inn en barnefotballansvarlig i sine 
styrer/grupper/komiteer/utvalg. Vedkommende skal ha mandat til/på vegne av klubben å fatte 
vedtak sammen med de andre klubbenes barnefotballansvarlige. Vedtakene  vil være førende for 
organisering, evt endringer og rammer for fremtidig gjennomføring av barnefotballkvelder. 

 

Ansvarsoppgaver Barnefotballansvarlig: 

- Ta i mot påmeldinger fra lag i egen klubb- videresende innen påmeldingsfrister. 
- Videreformidle/videresende all informasjon om barnefotballkveldene internt i egen 

klubb. 
- Bindeledd mellom lagene og egen klubb samt klubben og barnefotballkveld-forumet. 
- Samle opp og videreformidle tilbakemeldinger fra egen klubb og inn til 

barnefotballkveld-forumet. 
- Rapportere til daglig leder/styret/sportslig utvalg/fotballgruppa/komite? 
- Delta på møter i barnefotballkveld-forumet 

 



Rammer for gjennomføring av sonekvelder: 

 2-4 tilgjengelige 5`er baner for J/G-8/9, godt oppmerkede baner med mål 
 3-5 tilgjengelige 3`er baner (vant) for J/G-6/7 med mål. 
 Tilgang på baneanlegg fra kl. 17.00-19.30 på barnefotballkveldene 
 Banestørrelse 5`er  20 x 30 m pr bane 
 Banestørrelse 3`er  10 x 15 m pr bane.  Skal være 3`er bane med vant/nett og småmål. 
 Kiosk 
 Toaletter 
 Førstehjelpsutstyr tilgjengelig på baneanlegget. 

 

Funksjoner i forbindelse med sonekvelder for den enkelte klubb og på den enkelte arena. 

Barnefotballkvelds-ansvarlig ( 1 person): 

Det skal være en hovedansvarlig for arrangementet på alle barnefotballkvelder. Barnefotballkveld-
ansvarlig skal være uniformert med kampvert-vest . 

Barnefotballkveldansvarlig sine oppgaver ifm gjennomføring: 

- Kontrollere og lese korrektur på kampoppsett i samarbeid med kontaktperson i klubb/leder. 
- I god tid sende ut kampoppsett til dommere og lag i egen klubb. 
- Henge opp kampoppsett godt synlig på kiosk/speakerbod. A3 format 
- Organisere baneoppsett i henhold til baneplan. 
- Holde god flyt i arrangementet 
- Koordinere med speaker, kampvert og dommeransvarlig i forkant av barnefotballkveldene 
-  

Kampvert (2 personer): 

Det skal alltid være minimum to kampverter under sonekveldene. Kampverten skal være unifomert 
med kampvertvest (gul).  

Ideelt sett bør det rulleres på hvem som er kveldens kampvert, slik at mange får et forhold til dens 
oppgaver. 

Oppgavene til kampvert under barnefotballkveldene: 

- Være synlig under arrangementet. 
- Ha positiv oppmerksomhet på begge foreldregruppene og lagledelsen. 
- Gripe inn ved nødvendighet. 
-  Sørge for fairplay blant, spillere, trenere, dommere og foreldre/foresatte. 
-  Sørge for at publikum oppholder seg av banene under og i mellom kampene 
-  Bistå dommere, også med tid. 
-  Ha kontroll på og sørge for at førstehjelpsutsyr er lett tilgjengelig. Legges i kiosk/tralle på 

hvert enkelt baneanlegg. 
- Gjennomføre kampledermøtet kl 1650, se instruks. Tema: pressfri sone, fair-play, ekstra 

spiller, etc 
 
 
 



Parkering ( 2-5 personer). 

I forbindelse med sonekveldene skal det organiseres med parkeringsvakter. Minimum 2 
parkeringsvakter. 

Biler skal henvises til parkeringsplasser i nærheten av baneanlegg. Parkeringsvakt uniformeres med 
gul vest. 

 

Kiosk (3-6 stk?): 

Kiosk under sonekveldene organiseres gjennom klubbens egen kioskturnus. Klubbene har som oftest 
egen instruks for kiosken. 

Tilrettelegges med salg av kaffe, brus, vafler og andre kioskvarer. Oppfordrer til å ha sunne 
alternativer til salg i kiosken. Sortiment bestemmes! 

Betalingsterminal og vipps er absolutt en fordel. 

Dommere ( 8-10 stk pr kveld. Minimum 1 pr bane- helst 2 pr bane – evt rullerende turnus): 

Det settes opp klubb- og rekrutteringsdommere til avvikling av kampene under sonekveldene. 

Skal være en dommer pr bane. Dommerhonorar pr kveld er kr. 300,-   

Dommerhonorar utbetales av klubb etter gjennomført barnefotballkveld. 

Dommere har ansvar for å dømme kampene etter NFF reglement for barnefotball, i tillegg at 
kampene gjennomføres i god Fair play ånd. 

Kampene startes og stoppes med felles signal. 

Dommeransvarlig (1 person): 

Klubbene skal ha en dommeransvarlig i forbindelse med barnefotballkveldene. Dommeransvarlig har 
ansvar for å bistå og veilede dommerne under kampene. Vedkommende skal samle dommerne 15 
min (kl 1645) før første kamper for gjennomgang av regler og annen nødvendig informasjon. I tillegg 
veilede og støtte klubbdommerne under hele arrangementet. 

 

Baller /vester: 

Kampvert sørger for at det alltid er en matchball + ett sett med vester på alle baner som disponeres. 

Det benyttes 3`er ball for 6-, 7- og 8- åringene etter anbefalinger fra Norges Fotballforbund.  

Draktlikhet: Det laget som står oppført sist i kampoppsettet bruker vester ved draktlikhet. 
Arrangør/Kampvert stiller med vester. 
 

Spilletid: 

Kampene under sonekveldene er 1 x 18 min for 5`er fotball og 1x13 min for 3`er fotball. Kampene 
startes og stoppes med felles signal. 



Minimum tre kamper pr lag pr barnefotballkveld. Enkelte barnefotballkvelder må enkelte lag påregne 
å spille fire kamper for at kampoppsettet skal gå opp. Sjekk kampoppsett. 

Det er viktig at lagene er klar til kamp og fair play-hilsen i god tid før sin kamp. 
 

Baneoppsett: 

Størrelsen på 3`er banene skal være 10 x 15 meter. Det skal være baner med nett eller vant for 3`er 
fotball.  

Størrelsen på 5`er banene skal være 20 x 30 meter. Banene skal merkes med spray/merkeveske/kalk. 
Banene skal være ferdig merket senest 1 time før første kampstart. 

Banene skal merkes med riktig banetall på målene. Laminer tall som benyttes til dette.  

Forslag til baneoppsett: 3`er og 5`er baner  NB: Husk nummerering 

Forslaget viser mulighetene og hvor my ledig plass det er på en 11`er bane slik at det er mulig å 
trene/spill kamper for evt andre lag samtidig som det pågår barnefotballkvelder. 

Det blir ikke arrangert 5`er og 3`er fotball på en arena, samme kveld. 

  

 

 

 



Baneanlegg: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kampoppsett                                                                                                                                                           

- Kampoppsettet skal være ut til klubbene i god tid før første kampdag, både på vår og høst. 
- Samtlige lag spiller minimum 3 kamper hver barnefotballkveld. 
- Spilletid: 1x18 for 5`er og 1x13 for 3`er. 
- Det er en målsetting å unngå internkamper (kamper mot lag i samme klubb).  
- Endringer i oppsatt og utsendt kampoppsett skal unngås. 
- For å spare kostnader blir kampoppsett fordelt mellom klubbene pr kjønn og årsklasse 

 
Eksempel: 
Kampoppsett J6 to kvelder Sparbu IL og Inderøy IL 
Arrangører J6 to kvelder Sparbu IL og Inderøy IL 
 
Kampoppsett G6 to kvelder Egge IL og Henning IL 
Arrangører G6 to kvelder Egge IL og Henning IL 
 
Kampoppsett J7 tre kvelder Byfaossen, Røra og Kvam/Følling 
Arrangør J7 tre kvelder  Byafossen, Røra og Kvam/følling 
 
Kampoppsett G7 tre kvelder Ogndal IL, Sandvollan og Steinkjer FK 
Arrangører G7 tre kvelder Ogndal IL, Sandvollan og Steinkjer FK 
 

 
Det utarbeides en mal for kampoppsett som skal se noenlunde likt ut uansett hvilken klubb som fyller 
det ut. 
 

 

Klubb Bane 
Beitstad  
Byafossen  
Egge  
Henning  
Kvam/Følling  
Malm  
Ogndal  
Sandvollan  
Sparbu  
Steinkjer  
Stod  
Sørlia  
++++  



Kommunikasjon: 

Det skal være en kontaktperson pr klubb. Kontaktpersonen i klubben har ansvar for å distribuere all 
informasjon internt i egen klubb. Klubben har ansvar for godt gjennomførte kampkvelder. 

All nødvendig informasjon om barnefotballkveldene bør legges ut på klubbens egen hjemmeside, evt 
andre kommunikasjonskanaler. 

Ansvarlig klubb/barnefotballkveld-utvalg kommuniserer ut oppdaterte maler for gjennomføring, 
oversikter og kampoppsett. 

Hva med egen facebookgruppe for de ansvarlige. 

Også muligheter for egen fb-gruppe for trenere/lagledere evt foreldre ifm BFK. For informasjon!! 

Påmelding skjer fra klubb. Skjema utarbeides! Det skal være enkelt for mottaker, avsender skal ha 
gjort jobben. 

.... 

 

 

 

 

 

 
 

Klubb BFK-ansvarlig klubb E-post Mob.nr 
Beitstad    
Byafossen    
Egge    

Henning    
Kvam/Følling    

Malm    
Ogndal    
Sandvollan    
Sparbu    
Steinkjer    
Stod    
Sørlia    
Inderøy    
Røra    
    
++++    



Organisering 2020, VÅR: 
Oppsett Vår: Påmeldingsfrist: 20.april Oppsett høst:       Påmeldingsfrist: 20. juni 

Onsdag 6. mai Uke 19   Onsdag 19. august uke 34 

Jenter og gutter 9 år    Jenter og gutter 8 år 

Jenter og gutter 8 år    Jenter og gutter 6 år 

Onsdag 13. mai Uke 20   Onsdag 26. august uke 35 

Jenter og gutter 9 år    Jenter og gutter 9 år 

Jenter og gutter 7 år    Jenter og gutter 7 år 

Onsdag 20. mai Uke 21   Onsdag 2. sept uke 36 

Jenter og gutter 9 år    Jenter og gutter 9 år 

Jenter og gutter 8 år    Jenter og gutter 8 år 

Onsdag 27. mai Uke 22   Onsdag 9. sept uke 37 

Jenter og gutter 9 år    Jenter og gutter 9 år 

Jenter og gutter 7 år    Jenter og gutter 7 år 

      Jenter og gutter 6 år 

Onsdag  3. juni Uke 23   Onsdag 16. sept uke 38 

Jenter og gutter 9 år    Jenter og gutter 9 år 

Jenter og gutter 8 år    Jenter og gutter 8 år 

Jenter og gutter 6 år  

Onsdag 10. juni Uke 24   Onsdag 23. sept uke 39 

Jenter og gutter 9 år    Jenter og gutter 9 år 

Jenter og gutter 7 år    Jenter og gutter 7 år 

Onsdag 17. juni Uke 25   Onsdag 30. sept uke 40 

Jenter og gutter 8 år    Jenter og gutter 9 år 

Jenter og gutter 6 år    Jenter og gutter 8 år 

      Jenter og gutter 6 år 

 

Siste skoledag før sommerferie ?   Første skoledag ?  Høstferie uke ? 

 



 

Organisering med arrangørklubb: 

Onsdag 6. mai, fire arrangementer med hel sone. 

5`er fotball, kamper a 1x18 min. 

Egge IL arrangerer for Jenter 9 år – hel sone 

Byafossen IL arrangerer for gutter 9 år – hel sone 

Sparbu IL arrangerer for jenter 8 år – hel sone 

Steinkjer FK arrangerer for gutter 8 år – hel sone 

 

Onsdag 13. mai, åtte arrangment fordelt på nordre og søndre del av sone IN 

5`er fotball a 1x18 min 

Kvam IL arrangerer for jenter 9 år nordre del 

Beitstad FK arrangerer for gutter 9 år nordre del 

Sørlia IL arrangerer for jenter 9 år søndre del 

Inderøy IL arrangerer for gutter 9 år søndre del 

 

3`er fotball a 1x13 min 

Kvam IL arrangerer for jenter 7 år nordre del 

Beitstad FK arrangerer for gutter 7 år nordre del 

Henning arrangerer for jenter 7 år søndre del 

Sandvollan IL arrangerer for gutter 7 år søndre del 

 

Onsdag 20. mai, åtte arrangement fordelt på nordre og søndre del av sone IN 

5`er fotball a 1x18 min 

Malm IL arrangerer for jenter 9 år nordre del 

Beitstad FK arrangerer for gutter 9 år nordre del 

Stod arrangerer for jenter 9 år søndre del 

Røra arrangerer for gutter 9 år søndre del 

 



5`er fotball a 1x18 min 

Følling arrangerer for jenter 8 år nordre del 

Beitstad arrangerer for gutter 8 år nordre del 

Byafossen arrangerer for jenter 8 år søndre del 

Ogndal arrangerer for gutter 8 år søndre del 

 

Onsdag 27. mai, seks arrangement fordelt på nordre og søndre del av sone IN 

5`er fotball a 1x18 min 

Steinkjer FK arrangerer for jenter 9 – hel sone 

Egge IL arrangerer for gutter 9 – hel sone 

 

3`er fotball a 1x13 min 

Byafossen arrangerer for jenter 7 år nordre del 

Malm arrangerer for gutter 7 år nordre del 

Sparbu arrangerer for jenter 7 år søndre del 

Inderøy arrangerer for gutter 7 søndre del 

 

Onsdag 3. juni, tolv arrangement fordelt på nordre og søndre del av sone IN 

5`er fotball a 1x18 min 

Beitstad arrangerer for jenter 9 år nordre del 

Steinkjer arrangerer for gutter 9 år nordre del 

Sørlia arrangerer for jenter 9 år søndre del 

Sparbu arrangerer for gutter 9 år søndre del 

 

5`er fotball a 1x18 min 

Beitstad arrangerer for jenter 8 år nordre del 

Egge arrangerer for gutter 8 år nordre del 

Sørlia arrangerer for jenter 8 år søndre del 

Inderøy arrangerer for gutter 8 år søndre del 



3`er fotball a 1x13 min 

Byafossen arrangerer for jenter 6 år – hel sone 

Egge arrangerer for gutter 6 år nordre del 

Sandvollan arrangerer for gutter 6 år søndre del 

 

Onsdag 10. juni, åtte arrangement fordelt på nordre og søndre del sone IN 

5`er fotball a 1x18 min 

Malm arrangerer for jenter 9 år nordre del 

Kvam/Følling arrangerer gutter 9 år nordre del 

Sørlia arrangerer jenter 9 år søndre del 

Ogndal IL arrangerer gutter 9 år søndre del 

 

3`er fotball a 1x18 min 

Henning IL arrangerer jenter 7 år nordre del 

Stod IL arrangerer gutter 7 år nordre del 

Sørlia arrangerer jenter 7 år søndre del 

Inderøy IL arrangerer gutter 7 år søndre del 

 

Onsdag 17. juni, åtte arrangement fordelt på nordre og søndre del sone IN. 

5`er fotball a 1x18 min 

Malm arrangerer jenter 8 nordre del 

Egge arrangerer gutter 8 nordre del 

Sparbu arrangerer jenter 8 søndre del 

Steinkjer arrangerer gutter 8 søndre del 

 

3`er fotball a 1x13 min 

Henning arrangerer jenter 6 nordre del 

Beitstad arrangerer gutter 6 nordre del 

Røra arrangerer jenter 6 søndre del 

Sandvollan arrangerer gutter 6 søndre del 



Arrangementene er et forslag og et utkast, kan endres til vi låser programmet. F.eks vil det 
være naturlig for de klubbene som ikke stiller lag i enkelte klasser/kjønn å arrangere der de 
har aktivitet. Samtidig kan det være klubber som ønsker kun å arrangere 3`er og ikke 5`er 
fotball, eller omvendt. Dette tilstreber vi. 

Totaloversikt arrangement (eksempel): 

 

 

I vårsesong er det lagt opp til 8 arrangement hver onsdag, bortsett fra 3.6 da det blir 
gjennomført 12 arrangement. Til sammen er det 60 arrangment fordelt på klubbene. Enkelte 
klubber får litt ekstra ansvar mtp antall arrangement. 

Arrangement for jenter/gutter i hel sone i ett årstrinn telles som 2 arrangement. 

Fargeforklaring: 

 

 

 

 

 

Arr.
Kjønn
Alder 6 7 8 9 6 7 8 9 6 7 8 9 6 7 8 9 6 7 8 9 6 7 8 9 6 7 8 9 6 7 8 9 6 7 8 9 6 7 8 9 6 7 8 9 6 7 8 9 6 7 8 9 6 7 8 9 6 7 8 9 6 7 8 9

06.mai 2 2
13.mai 1 1 1 1 1 1
20.mai 1 1 1 1 1
27.mai 1 2 1 1
03.jun 1 1 2 1 1 1
10.jun 1 1 1 1
17.jun 1 1 1 1

1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1
4 4 4 0

Arr. Pr 
klubb 7 6 7 3

Malm
Jenter Gutter

Namdalseid
Jenter Gutter

Inderøy
Jenter Gutter

Kvam/Følling
Jenter Gutter

Egge
Jenter Gutter

Henning
Jenter Gutter

Beitstad
Jenter Gutter

Byafossen
Jenter Gutter

Arr.
Kjønn
Alder 6 7 8 9 6 7 8 9 6 7 8 9 6 7 8 9 6 7 8 9 6 7 8 9 6 7 8 9 6 7 8 9 6 7 8 9 6 7 8 9 6 7 8 9 6 7 8 9 6 7 8 9 6 7 8 9 6 7 8 9 6 7 8 9

06.mai 2 2
13.mai 1 1
20.mai 1 1 1
27.mai 1 2
03.jun 1 1 1 1 1
10.jun 1 1 1 1
17.jun 1 1 1 1

1 1 1 1 2 1 1 3 1 2 0 3 1 1 1 1 1 3Arr. Pr 
klubb

Gutter

2 2 3 0 5 6 2 5

Jenter Gutter Jenter Gutter JenterGutter Jenter Gutter Jenter GutterJenter Gutter Jenter Gutter Jenter
Ogndal Røra Sandvollan Snåsa Sparbu Steinkjer Stod Sørlia

Klubber med usikker deltakelse i BFK

Klubber tilhørende nordre del ved alle arrangement

Klubber tilhørende søndre del ved alle arrangement

Klubber med deltakelse i både nordre og søndre del



For å vise hvor mye aktivitet vi kan oppnå på en kort ettermiddag bruker vi to eksempel. 

Eksempel 1 er basert på sesongen 2019 mtp antall lag som har stilt opp i G9-serien (18 lag). 
Eksempelet viser gjennomføring av barnefotballkveld for hel sone, kamper på 1x18 min, 4 
baner i bruk mellom 1700-1920. Tallene indikerer lag, f.eks 10 = Sparbu 2. 

 

Opererer vi med minimum 3 kamper pr lag vil alle lag få mere spilletid enn om de skal spille 
en 5`er kamp på 2x25 minutt. Lagene vil også møte forskjellige motstandere slik at de 
kanskje både vinner og taper på samme kveld. 

Eksempel 2 makser vi ut potensialet i 3 stk 3`er vant mellom 1700-1915 med kamper på 1x13 
min for G7 i halv sone. Tallene indikerer lag, f.eks 9 = Egge 3. 

 

Det vil si at om det blir flere enn 18 lag som skal delta i f.eks G7 søndre del må det flere vant 
til for å holde tidsskjema mellom 1700-1930. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1700 1 2 3 4 9 10 11 12
1720 5 6 7 8 13 14 15 16
1740 17 18 1 3 2 4 5 7
1800 9 11 6 8 10 12 13 15
1820 14 17 16 18 1 4 2 3
1840 5 8 6 7 9 12 10 11
1900 15 18 13 17 14 16

Bane 1 Bane 2 Bane 3 Bane 4

Slutt kl 1920

1700 1 2 3 4 5 6
1715 7 8 9 10 11 12
1730 13 14 15 16 17 18
1745 1 3 2 4 5 7
1800 6 8 9 11 10 12
1815 13 17 14 16 15 18
1830 1 4 2 3 5 8
1845 6 7 9 12 10 11
1900 13 16 14 18 15 17

Bane 1 Bane 2 Bane 3

Slutt kl 1915



Vedlegg Barnefotballkvelder sone innherred nord: 
 

Spilleberettigelse                                                                                                                                                

- Spillere skal være fylt 6 år (eller fylle 6 år innværende år) for 2019 er de yngste spillerne født i 
2013. 

- Spillere som deltar på Sonekvelder skal være registrert medlem og være spilleberettiget i 
klubben man spiller for. 

- Det er ikke tillatt med overårige spillere i forbindelse med kamper på sonekveldene 
- Det kan tillates å spille med underårige spillere( dersom det ikke er tilbud på årstrinnet eller 

for å sikre at nok spillere til kamp). 
- Det er tillatt å stille med jentespillere i gutteklassen. Ikke tillatt med guttespillere i 

jenteklassene, heller ikke underårige gutter. 
- Det er ikke tillatt å melde opp lag i eldre årsklasse(r). 

Klubbene/lagene skal tilstrebe jevne lag, og bevisst topping av lag er ikke tillatt 

Fair Play:            

Kampene skal gjennomføres i tråd med NFF sitt til enhver tid gjeldende reglement 

https://beta.fotball.no/lov-og-reglement/spilleregler/spilleregler---barnefotball-612-ar/#Toppen 

 
Det er et krav at kamper på barnefotballkveldene i Sone nord innherred skjer i tråd med fotballens 
Fair Play-prinsipper.  
 
 
 
 
Følgende momenter skal gjennomgås av samtlige lag som deltar i Miniserien:  
 

 ALLE skal bidra til å gjøre dommeren god!  
 ALLE skal vise respekt for hverandres oppgaver!  
 Ikke kommenter dommerens valg under kampen  
 Ikke kommenter motstanderens spillere/ledere – ta en prat etter kampen  
 Opplys om foreldrefri sone (Tilskuere plasseres på motsatt side av trenere/spillere)  
 GOD oppførsel – også i VANSKELIGE/TØFFE situasjoner spesielt trenernes ansvar  
 Opptreden ved skader (Stopp spillet ved hodeskader ALLTID)  
 Press soneregelen med info om hvor pressfri sone er  
 Bruk av målsparkregelen og tilbakespillregelen.  
 Bruk av ekstraspiller (4-målsregelen)  
 Fair Play hilsen før og etter kamp – gjelder også trenerne  

 
Klubbens barnefotballansvarlige skal sikre at klubben gjør dette innholdet (i punktene ovenfor) kjent 
for alle klubbens trenere. Punktene kan også tas med i instruks for Kampledermøtet. 
 
Samtlige trenere på begge lag skal delta på Fair Play-hilsen – før og etter kamp 

Forslag til gjennomføring av Fair-play hilsen etter kamp i Sone Sør. 



Trenere, lagledere, dommere og foreldre har ansvar for at fair play hilsen blir gjennomført på en 
ordentlig måte. 

Etter kampslutt: 

 Lagene stiller opp på en rekke ved eget mål. 
 Løper mot motstander lag og gjennomfører fair play hilsen 
 Løper videre på en rekke og svinger til høyre og foretar fair play hilsen til både publikumsside 

og trener/laglederside. 
 Selvsagt til vill jubel fra publikum og trenere/lagledere 

 

Spillform i barnefotballen sesongen 2019: 

Spillform J/G 6 år 
(2013) 

J/G 7 år 
(2012) 

J/G 8 år 
(2011) 

J/G 9 år 
(2010) 

J/G 10 år 
(2009) 

J/G 11 år 
(2008) 

 Kretsserie 
 

3`er 
        

      

5`er   
        

    

7`er     
        

  

9`er       
      

3`er fotball    5`er fotball   

           

 

 



Retningslinjer – treer og femmerfotball for barn 

Hvorfor 

For aldersklassene 8–9 år spiller vi femmerfotball. Igjen er det spillernes modenhet 
som er tilpasset spillformen. 

Vi kan nå begynne en tilnærmet rolletrening med keeper, backer, midtbane 
og spisser/kanter. Her bør alle spillerne få lov til å prøve seg i ulike roller. 

Hvordan 

Femmerfotball spilles med fire utespillere og keeper. For optimal utfordring og 
mestring anbefaler vi banestørrelse 20 x 30 m. 

Spillform: 5 mot 5, aldersklasse: 8–9 år  

Anbefalt baneformat 20 x 30 m 
Ball 3 (4 for 10 år) 
Straffefelt 15 x 6 m 
Mål 3 x 2 m 
Offside Nei 
Spilletid 2 x 25 min 
Straffespark  6 m 
Anbefalt spillertropp 7 
Seriespill Ja 
Umiddelbar soning (gult kort) Nei 
Pressfri sone Ja 
Ekstra spiller Ja 
 

Spillform: 3 mot 3, aldersklasse: 6 år 

Anbefalt baneformat 10 x 15 m 
Ball 3 
Straffefelt  

Mål Småmål 1,2 x 0,75 m 
Offside Nei 
Spilletid  1 x 10 min (Sone Sør) 
Straffespark   
Anbefalt spillertropp  4-5 
Seriespill Ja 
Umiddelbar soning (gult kort) Nei 
Pressfri sone ikke 
Ekstra spiller Ja 
 



Ekstra spiller i barnefotballen.                                                                                   

Når differensen i en kamp blir fire mål, kan det laget som ligger under sette inn en ekstra 
utespiller. Dersom differensen reduseres til tre mål, går man tilbake til like mange spillere. 
Det kan ikke settes inn mer enn en ekstra spiller selv om differansen blir mer enn fire mål. 

Regelen gjelder også i utgangspunktet for 3`er fotball. Her oppfordres det til å utøve skjønn i 
forhold til dette. 

Pressfri sone for barnefotball                                                                                        

Motstander må være utenfor pressfri sone ved målspark. I 3`er og 5`er fotball er 
dette midtbanen. 

 Det forsvarende lag kan først bevege seg over presslinjen når en motspiller har 
mottatt ballen fra keeperen. 

 Brudd på regelen fører til ny igangsetting. 

Det er først og fremst trenere/lagleder som har ansvar for at regel med pressfrisone 
overholdes. I samarbeid med dommer 

Speaker oppfordrer/minner på om pressfri-sone jevnlig i forbindelse med 
sonekveldene. 

Oversikt antall lag 2018 i Steinkjerserien – fjorårets tall!! 

 

 

 

 

 

 

 



Instruks - Kampledermøte 
 

 Velkomst  

 Kampverter er tilgjengelig for spørsmål og råd. 

 Informere om hvor toaletter og førstehjelpsutstyr er. 

 Spilletid, kampene startes og sluttes ved et felles signal. 

 Laget som står oppført sist på i kampoppsettet bruker vester ved draktlikhet. 

 Ikke lov med overårige spillere, underårige går bra.  

 Spillerne må ha passende tøy, og det er påbudt med leggbeskyttere.  

Farlige/skarpe gjenstander skal fjernes (f.eks. smykker, klokker etc.). 

Det er ikke påbudt med fotballsko, men det er ikke tillatt å spille barbeint. 

 Det er tillatt med jentespillere i gutteklassen, men ikke gutter i jenteklassen. 

 Det er lov med ekstra spiller på banen når man ligger under med over 4 mål. 

Når differensen i en kamp blir fire mål, kan det laget som ligger under å sette inn 
en ekstra utespiller. Dersom differansen reduseres til tre mål, går man tilbake til 
like mange spillere. Det kan ikke settes inn mer enn en ekstra spiller selv om 
differansen blir mer enn fire mål. 

 

 Pressfri sone – Alle spillere skal over på sin banehalvdel når det er scoret mål 

eller keeper har ballen.  

 Fair play og fair play hilsen. (Se vedlegg) 

(Eget vedlegg deles ut første kveld for alle klasser, påminnes neste gang)  

 

<<Fotballglede, muligheter og utfordringer for alle >> 

 

 

 

 



Fair play 

Kampene skal gjennomføres i tråd med NFF sitt til enhver tid gjeldende reglement 

https://beta.fotball.no/lov-og-reglement/spilleregler/spilleregler---barnefotball-612-ar/#Toppen 

 
Det er et krav at kamper på barnefotballkveldene i Sone nord innherred skjer i tråd med 
fotballens Fair Play-prinsipper.  

 

 ALLE skal bidra til å gjøre dommeren god!  
 ALLE skal vise respekt for hverandres oppgaver!  
 Ikke kommenter dommerens valg under kampen  
 Ikke kommenter motstanderens spillere/ledere – ta en prat etter kampen  
 Opplys om foreldrefri sone (Tilskuere plasseres på motsatt side av trenere/spillere)  
 GOD oppførsel – også i VANSKELIGE/TØFFE situasjoner spesielt trenernes ansvar  
 Opptreden ved skader (Stopp spillet ved hodeskader ALLTID)  
 Press soneregelen med info om hvor pressfri sone er  
 Bruk av målsparkregelen og tilbakespillregelen.  
 Bruk av ekstraspiller (4-målsregelen)  
 Fair Play hilsen før og etter kamp – gjelder også trenerne  

 
 

Fair play hilsen 
 
Trenere, lagledere, dommere og foreldre har ansvar for at fair play hilsen blir gjennomført på 
en ordentlig måte. 

Etter kampslutt: 

 Lagene stiller opp på en rekke ved eget mål. 
 Løper mot motstander lag og gjennomfører fair play hilsen 
 Løper videre på en rekke og svinger til høyre og foretar fair play hilsen til både 

publikumsside og trener/laglederside. 
 Selvsagt til vill jubel fra publikum og trenere/lagledere☺ 

 
 

 



Instruks - Dommermøte 

 Velkomst 

 Informere om førstehjelpsutstyr og at det finnes en dommeransvarlig som 

bistår ved behov. Informere om hvem dette er. 

 Kampene starter og stoppes med et felles signal. 

 Pressfri sone 

 Når differensen i en kamp blir fire mål, kan det laget som ligger under å 

sette inn en ekstra utespiller. Dersom differansen reduseres til tre mål, går 

man tilbake til like mange spillere. Det kan ikke settes inn mer enn en 

ekstra spiller selv om differansen blir mer enn fire mål. 

 Spillerne må ha passende tøy, og det er påbudt med leggbeskyttere.  

Farlige/skarpe gjenstander skal fjernes (f.eks. smykker, klokker etc.). 

Det er ikke påbudt med fotballsko, men det er ikke tillatt å spille barbeint. 

 Kamper stoppes alltid ved hodeskader. 

 Fair play  

<<Fotballglede, muligheter og utfordringer for alle >> 

Det skal ikke være høyt press ved igangsetting fra målvakt ved dødball (regel 16). 

Målsparkregelen skal benyttes (regel 16). 

Tilbakespillsregelen skal benyttes (regel 12). 

 

Husk å ønske motstanderlaget og dommeren lykke til før kampen, og takk for kampen 
etterpå. 

Foreldre, foresatte og publikum finner sin plass på motsatt side av lagleder- og 
spillersiden. 

Det må være enighet om å gjøre dommeren god. 

Husk at god oppførsel også gjelder i tøffe og vanskelige situasjoner. 

 

Dommerens viktigste oppgave er å være veileder, og rettlede 

spillerne med bruk av sunn fornuft  



Spilleregel 16 – målspark 

Treer 

 Det spilles ikke med hjørnespark i treerfotball. Uansett hvem som sparker 
ballen over mållinjen eller ballnettet, er det målspark. 

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

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

Motstander (forsvarende lag) må være utenfor pressfrisone ved målspark 

 Det forsvarende lag kan først bevege seg over presslinjen når en motspiller har 
mottatt ballen fra målvakten. 

 Ved brudd på regler rundt målspark: Nytt målspark 
 Målvakt har mulighet til å foreta målspark raskt før forsvarende lag er ute av 

den pressfrie sonen. 

Hvis målvakten etter redning tar med seg ballen utenfor målfeltet, kan målvakten 
spille så langt han/hun vil. 

Det er ikke tillatt å score mål ved at målvakten kaster ballen direkte i mål. 

Femmer 
Det er ikke lov å kaste eller spille ballen over midten ved målspark/målkast, eller når 
målvakten skal frigjøre ballen etter redning. Hvis dette skjer skal det dømmes frispark 
til motparten fra der ballen passerer midtbanestreken. 

NB! Hvis målvakten tar ballen med seg utenfor straffesparkfeltet etter redning kan 
denne spille over midtbanen 

Sjuer 
Det er ikke lov å kaste ballen over midten ved målspark/ målkast. 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 målvakten frigjøre ballen 
etter redning. 

 

Spilleregel 12 – feil og overtredelser 

Det dømmes direkte frispark når en spiller: 

 feller en motspiller 
 holder eller dytter en motspiller 
 tar ballen med hånden (med forsett) 



 gjør noe som kan være farlig for de andre spillerne 
 når en spiller holder seg fast i vantet (gjelder bare 3’er) 

Det dømmes dropp hvis: 

 Ballen blir låst fast lenger enn 5 sekunder, enten mot bakke, vant eller 
motspiller. 

o Ballen skal være i bakken før spillerne kan røre den. 
o Femmer og sjuer: Dropp skjer der ballen ble låst 
o Treer: Dropp skjer på midten 

Feil og overtredelser ved målspark 

Treer 

I treer fotball er det ingen målvakt eller målspark. 

Femmer 

Det er ikke lov å kaste eller spille ballen direkte over midten ved målspark/målkast, 
eller når målvakten skal frigjøre ballen etter redning. 

 Hvis dette skjer: Dømmes frispark til motstanderlaget der ballen passerer 
midtbanestreken. 

NB! Hvis målvakten tar ballen med seg utenfor straffesparkfeltet etter redning kan 
denne spille over midtbanen. 

Sjuer 

Det er ikke lov å kaste eller spille ballen direkte over midten ved målspark/målkast. 

 Hvis dette skjer: Dømmes frispark til motstanderlaget der ballen passerer 
midtbanestreken. 

NB!  Det er lov å kaste eller spille ballen over midtlinjen når målvakten skal frigjøre 
ballen etter redning. 

Feil og overtredelser ved tilbakespillsregelen 

Spilles ballen (med foten) med vilje til egen målvakt i femmer- eller sjuerfotball, kan 
målvakten ikke ta ballen med hendene innenfor eget straffesparkfelt. Skal dommeren 
påpekes at dette ikke er lovlig, deretter skal målvakten spille ballen ut på vanlig måte. 

Ved gjentatte ganger skal motstander tildeles et frispark fra midtlinjen. 

 

 

 



Oppsummering 
 

Praktisk gjennomføring: 

Antall arrangører pr kveld er to klubber. En klubb for jenter og en klubb for gutter. 

Sansynlig banebehov pr kveld er 4 baner både for 3`er-fotball og 5`er-fotball. 

Alle klubber melder på lag for begge BFK på høsten. Påmeldingsfrist settes til 10. juni. 

Altså må klubben ha kontroll på antall spillere slik at de kan melde på f.eks tre lag i J 7 (f.2012) til 
begge barnefotballkveldene i august/september. Endring kan først gjøres mellom høst-/vårsesong og 
vår-/høstsesong. 

Kampoppsettet fordeles mellom klubbene som er arrangør for årstrinnene/kjønnene, jobben 
fordeles på flere. 

Lag fra samme klubb (f.eks Sørlia G6-1 og G6-2) skal ikke settes opp mot hverandre i kampoppsettet. 

 

Fordeler: 

Mere fotball på flere ihht til anbefalt antall kamper og spilletid. 

God organisering fordelt på flere klubber og personer – hele serieoppsettet er ikke avhengig av noen 
få nøkkelpersoner. 

God organisering medfører også inntjening til klubbkassa (lagskasser). 

Mere og bedre samarbeid klubbene i mellom. 

 

Målsetninger: 

Mere fotball for flere!! 

Barnefotballkveld som månedens/ukas høydepunkt! 

Økt forutsigbarhet og felles organisering i klubbene i nærområdet. 
 

Usikkerhet/utfordringer: 

Antall kamper pr kveld uten å møte samme motstander eller lag fra egen klubb. 

Byttelåne dommere, noen klubber har muligens ikke nok dommere? 

Ok å arrangere for alle klubber? Mannskap, dugnad? 

Utfordring mtp banekapasitet og låsing av baner? 

Er det flere klubber som skal bes inn? Ifølge NFF trøndelag er også Inderøy, Namdalseid, Røra, Snåsa 
og Mosvik en del av Innherred nord. Disse klubbene er pr tidspunkt ikke med, men er selvfølgelig 
velkommen om de selv ønsker å være med. 



Gjør vi enkelte cuper overflødig eller gjør vi skamme på fremtidige cupsavlysninger ved at klubbene 
er sikret inntekt ved å arrangere minimumsantall barnefotballkvelder i sesongen. 

Når starter vi med barnefotballkveldene for 6-åringer i 2020? Mai, juni eller etter sommeren. 
Erfaringsmessig veldig ulike oppstartstidpunkt i klubbene. Har også vært forskjellig deltakelse på 
cuper for denne årsklassen. 

 

Stor sone – det blir noe organisering, men vi trenger ikke finne opp kruttet på nytt hvert år. 

Ulik klubbstørrelse – konsept tilpasset den «minste» og den «største» klubben 

 

 

 

Flere utfordringer? Ting som må sjekkes? 


