
Pilotprosjekt 2018
Ny inndeling av spillformer i barne- og ungdomsfotballen



Bakgrunn

• 10 utvalgte kretser gjennomførte undersøkelse i 
2013-2015 om treerfotball og nierfotball

• Gir riktig utfordringer til aldersgruppene. 

• Gode tilbakemeldinger på tilpasset aktivitet til alder og 
modning. 

• Dagens løsning med 4 år på femmerfotball gir 
utfordringer med vår argumentasjon for tilpasset aktivitet 
til alder og modning. 

• Bedre tilpasset nivåinndeling i nierfotballen via 
spillformene. 

• Større eierskap til spillformene treer og nier i klubbene 
når de gjennomføres over to år. Dette tror vi også vil 
hjelpe til med å bremse en økende trend av å hospitere 
lag opp, og å hoppe over spillformer. 

• Det er ikke ønskelig at dagens spillformer ihht. 
Breddereglementet tilbys for 7-års klassen 
(femmerfotball). 
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Erfaringer fra NFF Hordaland

• Banestørrelser: Vi har brukt mye tid både på møtene 
og i utsendelser til å understreke at banestørrelsene 
er bestemt og at det ikke skal være avvik (det skal 
være 10 x 15 meter i 3-er, 20 x 30 i 5-er, 30 x 50 i 7-
er osv.).

• 7-er mål i 13-årsklassen vil bli godt mottatt av våre 
klubber. 

• Alt i alt er vi veldig godt fornøyd med pilot-året, og 
var aldri i tvil om at vi ønsket å fortsette opplegget. Vi 
har akkurat hatt en runde med evalueringsmøter 
med klubbene, og tilbakemeldingene er veldig 
positive. 

4 kretser gjennomførte i 2017

• Pilotprosjektet har vært gjennomført 1 år allerede, 
tilbakemeldingene er positive, med noen få endringer 
etter tilbakemeldinger.

• Prosjektet vil bli diskutert på forbundstinget, 
klubbene avgjør om det blir endret til fast spillform 

• Å stå utenfor som krets i pilotprosjektet nå ville satt 
oss i skyggen og ikke hatt muligheten til å 
påvirke/erfare prosjektet og spillformene

• Å gjennomføre som pilotprosjektet er beskrevet 
er avgjørende for å få riktige svar og for å gi 
riktige tilbakemeldinger
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Erfaringer

• Erfaring og testing av treer- og nierfotball har vist at 
disse spillformene gir riktig utfordringer til 
aldersgruppene. 

• Spørreundersøkelser i klubb og krets gir oss gode 
tilbakemeldinger på tilpasset aktivitet til alder og 
modning. 

• Vant i 3er fotball gir best resultat – ingen kan 
pålegge klubbene å ha dette.

Oppsummering

• Bedre tilpasset nivåinndeling i nierfotballen via 
spillformene. 

• Større eierskap til spillformene treer og nier i 
klubbene når de gjennomføres over to år. 

• Ved å ha 2 år for hver spillform tror vi vil bremse en 
økende trend av å hospitere lag opp, og å hoppe 
over spillformer. 

• Mange cuper og turneringer i inn og utland tilbyr 
nierfotball for 12-åringer. 
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Klasser, spilltid og organisering

• 6 årsklasse: 3er fotball – 2 x 15 minutter (når to eller 
flere kamper spilles, anbefales 2 x 10 min)

• 7 årsklasse: 3er fotball – 2 x 20 minutter (når to eller 
flere kamper spilles, anbefales 2 x 15 min)

• 8-9 årsklasse: 5er fotball – 2 x 25 minutter

• 10 årsklasse: 7er fotball – 2 x 25 minutter 

• 11 årsklasse: 7er fotball – 2 x 30 minutter

• 12 årsklasse: 9er fotball – 2 x 30 minutter

• 13 årsklasse: 9er fotball – 2 x 35 minutter

6-12 årsklassene: seriespill satt på foreslått dato

13 årsklasse: seriespill satt på dato, tidspunkt og 
bane.

Bane- og målstørrelser

• 3er fotball: 10 x 15 meter

• 5er fotball: 20 x 30 meter

• Minimum 15 x 30 – maks 20 x 40

• 7er fotball: 30 x 50 meter

• Minimum 20 x 40 – maks 40 x 60

• 9er 12 årsklasse: 40-50 x 58-64 meter
• Målstørrelse: 7er mål

• 9er 13 årsklasse: 48-50 x 64-78 meter

• Målstørrelse: 7er mål

9er fotball kan spilles på tvers i begge klasser om 
banestørrelsen samsvarer med målene over

Vi kan tilby lavere spillformer i serier hvor det er ønskelig
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Dommer og reglement

• Klubbdommere i all barnefotball

• 12 årsklassen spiller 9er – klubbdommer

• Offside

• Ingen gule og røde kort 

• Ingen kamprapport

• Resultatrapportering pga nivåkontroll i 13 årsklassen

Klubbdommerkurs

• Anbefaler klubber å gjennomføre klubbdommer-
forum for sine dommere

• Dommeransvarlig i klubb

• Utvidet klubbdommerkurs fra NFF Rogaland – med 
offside
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