
 
 

Til: 
- Alle klubber i IØFK 
- Kontaktpersoner Jenter/ Gutter 6 – 12 år 
- Dommere i IØFK       Hamar 27.3.14

    
 

Regelendring gjeldende for sesongen 2014. 
Ett nytt breddereglement ble vedtatt på forbundstinget og er med det gjeldende fra 2014. 

 

Innføring av frisone i femmer- og sjuerfotball i barnefotballen ved 
igangsetting fra keeper etter tildelt målspark. 

 

5-ER FOTBALL. 
 

Målspark/ målkast tas hvis hele ballen går ut over mållinjen utenfor målet.  
Ved målspark/målkast kan ballen sparkes/kastes ut av straffesparkfeltet uten at den må 

ligge på bakken.  
Ved igangsetting fra keeper etter idømt målspark skal det forsvarende lag være bak banens 

midtlinje. Det forsvarende lag kan bevege seg over presslinjen når første angrepsspiller 
mottar ballen fra keeper. Brudd på regelen fører til ny igangsetting for det angripende lag.  

 
Det er ikke lov å kaste eller sparke ballen over midten ved målspark, eller når målvakten skal 
frigjøre ballen etter redning. Hvis dette skjer skal det dømmes et indirekte frispark til 
motparten fra der ballen passerer midtstreken.  
 
 

Regelendring femmerfotball
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SJUERFOTBALL I BARNEFOTBALLEN (11-12 ÅR) 
 

Hvordan? 
• Ved igangsetting fra keeper (etter tildelt målspark), skal forsvarende lag trekke seg bak  
   presslinjen. 
• Det forsvarende laget kan først bevege seg over presslinjen når en motspiller har mottatt 
    ballen fra keeper. 

• Brudd på regelen fører til ny igangsetting. 
• Keeperen kan ikke sparke/kaste ballen over midtlinjen i disse situasjonene. 

• Ballførende lag må ikke vente på at motstanderen skal trekke seg tilbake,  men har  
   muligheten til å starte spillet umiddelbart, dersom de ønsker dette. 

 

Regelendring sjuerfotball
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Hvorfor 

Erfaring viser at man i kamper med frisone vil få flere pasninger i laget og lengre 
angrepsvarighet før brudd i spillet. Frisonen gir bedre betingelser for å kunne spille seg 

fremover fra egen halvdel. 
Det er store fysiske forskjeller i barnefotballen. Fysisk sterke lag kan ofte profittere på å 

presse motstanderlaget høyt i banen. Ved å fremme lavere presshøyde i barnefotballen 
legges forholdene til rette for at lagene kan spille seg ut istedenfor å slå langt. 
Frisone griper ikke unødvendig inn i spillets idé ettersom press og motstand ikke endres 
annet enn under selve igangsettingsfasen. 
 
«Målet er å dyrke fram en spillorientert kultur. Dette praktiseres i andre land for å utvikle 
ferdighet. Vi må ikke tidlig fokusere på å vinne kamper for enhver pris.»  
Stig Inge Bjørnebye 
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Å sette inn en ekstra spiller når kampen ikke er jevnbyrdig 
 
Om kampen blir ujevn, får det laget som ligger under med 4 mål sette inn en ekstra 
utespiller. Den ekstra utespilleren får bli på banen helt til lagene har 3 mål differanse til 
fordel det laget som har en spiller mindre.  
Da skal lagene igjen ha like mange spillere på banen.   
Om ett av lagene igjen kommer i 4 måls ledelse, settes igjen inn en ekstra utespiller. 
 
 

Hvorfor 
Den største utfordringen i barnefotballen for å skape jevnbyrdighet i serie- og 

turneringsspill, er å kunne få møte motstanderlag på likt ferdighetsnivå.  
Ujevne kamper, som f.eks. å vinne eller tape med 15–0, gir verken trivsel eller utvikling.  

For laget som ligger under vil en ekstra spiller kunne gi en større opplevelse av trivsel og 
mestring. Laget som leder vil få mer motstand, og dermed en mer utviklende kamp. 

 
 

Vi ber om at klubbene tar ansvar for å informere alle aktuelle personer om regelendringen. 
 

 
Med vennlig hilsen 

Indre Østland Fotballkrets 
 

Bjørn Nybu 
Daglig leder 


