
 
 

Til: 
- Alle klubber i IØFK 
- Kontaktpersoner Jenter/ Gutter 13 – 16 år 
- Dommere i IØFK       Hamar 21.3.14

    
 

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

 
For klassene Jenter og gutter 13 – 14 og 16 vil følgende gjelde fra og med sesongen 2014: 

NB! For klassen G16 gjelder dette etter at kvalifiseringsspillet til Eliteserie er ferdigspilt.  
 

Tidsbestemt utvisning ved advarsel i ungdomsfotballen 13-16 år. 
Det er innført tidsbestemte utvisninger som erstatning for gule kort i ungdomsfotball 13- 16 
år (begge kjønn), men ikke i Norgesmesterskap.  
 
De forseelser som er gjenstand for gult kort (advarsel) etter spilleregel 12 – skal erstattes av 

5 minutters utvisning. 
Dommer viser gult kort (som tidligere) 

o Spiller skal forlate banen i 5 minutter og etter 5 minutter er laget fulltallig.  

o Lagets lagleder er ansvarlig tidtaker for den enkelte utvisning 

o Om samme spiller får 2 gule kort i samme kamp, regnes det som rødt kort og han 

kommer ikke inn igjen, og laget spiller med en mindre i resten av kampen 

o Alle tidsbestemte utvisninger er sonet ferdig ved kampslutt 

o Hvis et lag får mer enn to spillere utvist (5 minutter) samtidig, så 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. 

 

 

Hva hvis en spiller får rødt kort? 

Hvis en spiller får rødt kort, enten direkte eller etter to gule kort, gjelder de samme reglene 

som tidligere. Laget må spille resten av kampen med en spiller mindre og den utviste 

spilleren må stå over neste kamp. Tildeles spilleren mer enn en kamps karantene blir 

klubben informert ved e-post til klubben og lagets kontaktperson. 
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Hvorfor 
Regelen innføres som et virkemiddel for å fremme gode holdninger, verdier og god 
oppførsel i norsk fotball. Den skal samtidig gi en bedre forståelse for fair play blant spillerne. 

Hensikten er at spilleren skal føle en direkte konsekvens og sone umiddelbart mot det laget 
man har gjort en forseelse mot. Regelen vil også spare kretsene for administrative ressurser. 
 

  
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 


