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Jury 

 

Til å avgjøre eventuelle tvister er det satt sammen en jury bestående av 3 medlemmer fra 
klubber tilknyttet NFF. NFFs krav til at medlemmene skal være tilknyttet forskjellige klubber 
er tatt hensyn til. Juryens avgjørelse er endelig og kan ikke ankes.  

Juryens sammensetning er:  

…  

… 

.. 

 

Kontakt juryen:  

jury@briskebyturneringen.no 
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Kapittel 1: Kampreglement  

§ 1-1 Aldersklasser  

Gjeldene klasseinndeling er tilgjengelig på briskebyturneringen.no  

Klasseinndeling kan være gjenstand for endringer. Oppdatert klasseinndeling vil til enhver tid være 
tilgjengelig på briskebyturneringen.no 

§ 1-2 Spilletider  

Alle kamper spilles uten pause, kun sidebytter. Unntaket for dette er finalene der det tillates en 
pause på 5 minutter.  

Klassene med 7’er. 9’er og 11’er spilles det 2 x 20 minutter.  

Klassene med 3’er og 5’er spilles det 2 x 15 minutter.  

 

§ 1-3 Ballen  

Hjemmelaget skal stille med godkjent kampball. Bruk av feil ballstørrelse er ikke protestgrunnlag.  

Følgende ballstørrelser benyttes: 

Klassene G14, G15/G16 og J15 benytter ballstørrelse 5  

Klassene 10-14 år: ballstørrelse 4  

Klassene 6-9 år: ballstørrelse 3 eller lettball str. 4 

 

§ 1-4 Banehalvdel  

Lagene stiller på den banehalvdel dommeren bestemmer. Dette skal være avklart før kampstart. 

 § 1-5 Drakter  

Lagene må ha drakter som skiller seg fra hverandre. Hvis dommeren finner at det er draktlikhet skal 
bortelaget skifte drakter eller benytte vester. Lagene må selv besørge dette. Vester vil være 
tilgjengelig i sekretariatet.  

§ 1-6 Linjevakt  

Lagene plikter å stille med en linjevakt hver, hvis dommeren ønsker dette. Linjevakten skal være 
behjelpelig med å avgjøre når hele ballen har passert sidelinjen. 
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§ 1-7 Spillerens utstyr  

Alle spillere skal bruke leggskinner/leggbeskyttere. Det er lagledelsens ansvar å påse at spillernes 
utstyr er i orden ved kampstart. Manglende bruk av leggskinner/leggbeskyttere er ikke 
protestgrunnlag.  

§ 1-8 Fremmøte  

Alle lag plikter å stille ferdig skiftet ved banen som skal spilles på senest 10 minutter før kampen skal 
begynne. Lag som ikke møter til fastsatt kamptid, uten særlig grunn, taper kampen på walkover. Det 
er juryen som til enhver tid tar standpunkt til hva som er særlig grunn ved manglende oppmøte.  

Vi gjør oppmerksom på at lagene plikter å gjøre seg oppdatert på til enhver tid gjeldene versjon av 
kampoppsettet som er tilgjengelig på turneringens nettsider og i sekretariatet.  

§ 1-9 Spillebanen  

For spillebaner henvises det til kampoppsettet og baneoversikt tilgjengelig på turneringens nettsider, 
i programmet og i sekretariatet.  

§ 1-10 Forbehold om vær mv.  

Dersom vær, baneforhold eller andre hensyn arrangøren ikke råder over, ikke tillater planlagt bruk av 
spillebanen, forbeholder arrangøren seg retten til å endre spillesystem og spilleplan, eventuelt foreta 
en fullstendig avlysning av turneringen. Påmeldingsavgift og eventuelle andre utgifter for det enkelte 
lag refunderes ikke.  

Flytting av kamper til andre baner i området vil være aktuelt. Lagene plikter selv å holde seg orientert 
om endringer i spilleplanen.  

§ 1-11 Spillesystemer  

Klassene barnefotball 6-12 år (intet sluttspill):  

Lagene deles inn i puljer hvor dens størrelse vil være det mest hensiktsmessige ut ifra antall 
påmeldte lag i klassen. Hvert lag får spille to kamper på lørdag og to kamper på søndag. Det spilles 
enkel serie i puljen. Det kåres ingen vinner. Turneringsreglementets innledende del gjelder, dog med 
følgende tilføyelser og unntak:  

Det er et overordnet mål for all dømming i disse klassene at dommeren skal betrakte fotball som en 
lek for spillerne. Dommeren skal ikke unødig avbryte spillet, men sørge for at alle spillerne blir 
behandlet likt. Dommeren skal i stor grad veilede når spilleren gjør feil. Lagene spiller etter Norges 
Fotballforbunds spilleregler for barnefotball og Briskebyturneringens turneringsreglement.  

Klassene ungdomsfotballen 13 – 16 år (sluttspill):  

Lagene blir delt inn i puljer hvor dens størrelse vil være det mest hensiktsmessige ut ifra antall 
påmeldte lag i klassen. Disse spiller innledende seriespill. Hovedsakelig gjelder følgende: Lag nr. 1 og 
lag nr. 2 i puljen går videre til A-sluttspill, som spilles som cup. Lag nr. 3 og lag nr. 4 går til B-sluttspill, 
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som også spilles som cup. Annet system for kvalifisering til henholdsvis A og B-sluttspill kan gjelde 
der hvor det er hensiktsmessig ut ifra puljefordeling.  

Lag som ikke møter til kamp uten særlig grunn, taper kampen og retten til å delta i sluttspillet. 
Resultatet settes til 3-0. Dersom særlige grunner taler for det, Jf. NFFs kampreglement § 13-2 pkt. 3, 
kan det lag som ikke møter til kamp utelukkes og lagets resultater annulleres. Det er juryen som til 
enhver tid avgjør hva som er særlig grunn.  

Rekkefølgen i hver pulje etter innledende kamper bestemmes etter følgende regler:  

a. Poeng  
- 3 poeng for seier  
- 1 poeng for uavgjort  
- 0 poeng for tap  

Står to eller flere lag likt i poeng, avgjøres rekkefølgen av:  

b. Målforskjellen 
- Målforskjellen er differansen mellom scorede og innslupne mål  

Står det fremdeles likt mellom to eller flere lag, avgjøres rekkefølgen av: 

c. Antall scorede mål  
- Det lag som har scoret flest mål går foran.  

Står det fremdeles likt mellom to eller flere lag avgjøres rekkefølgen av:  

d. Resultat av innbyrdes oppgjør mellom lagene som står likt  
e. Målforskjell i innbyrdes oppgjør mellom lagene som står likt   
f. Flest scorede mål i innbyrdes oppgjør mellom lagene som står likt   
g. Loddtrekning 

Loddtrekning foretas i sekretariatet, om mulig med representanter fra begge lag til stede.  

§ 1-12 Uavgjorte kamper i sluttspillet  

Ved uavgjorte kamper i sluttspillet går vi rett til straffesparkkonkurranse i alle klasser.   

Straffesparkkonkurransen gjøres på følgende måte:  

- Vinner av myntkast bestemmer hvem som begynner å skyte 
- 3 straffer for hvert lag. Om det fortsatt står uavgjort skytes det 1 og 1 straffe til vi har 

en vinner.  

§ 1-13 B-sluttspill  

Hovedsakelig gjelder følgende: I sluttspillklassene spilles det B-sluttspill. B-sluttspill arrangeres som 
cup for lag nr. 3 og lag nr. 4 i hver pulje. Arrangøren tar forbehold om avlysning av B-sluttspillet hvis 
værforholdene tilsier det. B-sluttspill må til enhver tid vike for A-sluttspillet.  

Det gjøres oppmerksom på at andre systemer for B-sluttspill kan gjelde der det er mest 
hensiktsmessig. 
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Kapittel 2: Konkurranse- og sanksjonsreglement  

§ 2-1 Protester  

NFFs kampreglement kapittel 14 gjelder med nødvendige tilpasninger og følgende tillegg:  

(1) Et lag som ønsker et kampresultat kjent ugyldig, må nedlegge protest.  
(2) Uavhengig av om protest er nedlagt, kan juryen reise sanksjonssak der den finner grunn til 

det. 

§ 2-1.1 Grunnlag for protest 

(1) Protester kan kun fremmes på disse grunnlag:   
a. At et lag har benyttet spiller som ikke var spilleberettiget  
b. Grove feil ved dommerens forståelse av regelverket, men ikke feil i dommerens 

skjønnsutøvelse 
(2) Protester kan gjelde både forhold oppstått før og under kampen. 

§ 2-1.2 Protestberettigelse  
Protester på grunnlag av manglende spilleberettigelse kan nedlegges av de klubber som deltar i 
samme pulje. Protest på andre grunnlag kan kun nedlegges av de lag som deltok i kampen.  

§ 2-1.3 Avvisning  

(1) Protesten skal avvises i følgende tilfeller:  
a. Der den ikke gjelder forhold som nevnt i § 2-1.1 
b. Der den er fremsatt av andre enn dem som er protestberettigede etter § 2-1.2  
c. Der fristene for å varsle protest etter §2-1.4 (1) – (2) ikke er overholdt.  
d. Der gebyr ikke er betalt innen protestfristens utløp. Jf. § 2-1.6 
 

 § 2-1.4 Varsling og frister  

(1) Gjelder protesten forhold oppstått før kampen, må dommeren og lagledelsen varsles om at 
protest vil bli nedlagt før kampen igangsettes.  

(2) Gjelder protesten forhold under kampen, må lagets lagledelse etter kampens slutt og innen 
dommeren har forlatt spillebanen eller dens område, varsle dommeren at protest vil bli 
nedlagt.  

Eventuelle protester skal leveres skriftlig i sekretariatet av lagleder, senest 30 minutter etter at 
kampen er ferdigspilt. For kamper som spilles på banene rundt i distriktet må protesten varsles 
på telefon innen tidsfristen hvis lagleder ikke rekker frem til sekretariatet. Protesten må 
fremdeles leveres skriftlig.  

Varsling av protest gjøres til juryleder ……………….. eller til øvrige medlemmer av juryen hvis 
juryleder ikke er tilgjengelig. Se info om juryens sammensetning.  
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§ 2-1.5 Protest på alder  

Ved eventuelle protester på alder må det protesterende lag selv utpeke den eller de spillerne det 
protesteres på. Generell protest på alder godtas ikke.  

§ 2-1.6 Protestgebyr  

Når protesten leveres, skal det betales et gebyr på 500 kroner. Gebyret tilbakebetales hvis protesten 
tas til følge. Juryens avgjørelse er endelig.  

§ 2-2 Utvisning – Rødt kort  

NFFs reglement for advarsler og utvisninger gjelder med nødvendige tilpasninger og følgende tillegg.  

I klassene i barnefotball 6-12 år benyttes ikke utvisning.  

§ 2-2.1 Utmåling av karantene  

Det er opp til juryen å fastsette sanksjon etter en utvisning. Straffen fastsettes i samsvar med 
retningslinjer fra Norges Fotballforbunds styre. Avgjørelsen fra juryen er endelig. Dersom spilleren 
har begått en forseelse som innebærer utelukkelse for to eller flere kamper, vil spiller/laget få 
beskjed om karantene.  

Om ikke spiller/lag mottar noen beskjed betyr det at det skal sones 1 kamps karantene. Lagleder og 
spiller plikter å sørge for at dette håndheves. Det vises ellers til reglementets §2-2.2 og §2-2.3.  

§ 2-2.2 Forklaringsrett  

Utviste spillere har rett til å gi juryen skriftlig forklaring i forbindelse med utvisning. Slik forklaring skal 
være juryen/sekretariatet i hende innen 30 minutter etter kampslutt. Forklaring må være signert av 
spiller.  

§ 2-2.3 En kamps karantene  

Dersom spilleren blir utvist på grunn av en overtredelse som etter Forbundsstyrets retningslinjer 
medfører én kamps karantene, skal spilleren sone i neste kamp. Hvis utvisningen gis i siste kamp i 
turneringen, slipper spilleren karantene.  

§ 2-2.4 Flere kampers karantene  

Dersom spilleren blir utvist på grunn av en overtredelse som etter Forbundsstyrets retningslinjer 
medfører mer enn én kamps karantene skal samtlige kamper sones i turneringen. De kamper som 
ikke kan sones i turneringen overføres til førstkommende obligatoriske kamper. Juryen skal 
informere den krets klubben tilhører om karantenene som ikke er sonet i turneringen umiddelbart 
etter laget er ute av turneringen.  
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§ 2-3 Advarsel – Gult kort  

NFFs reglement for advarsler og utvisninger gjelder med nødvendige tilpasninger og følgende tillegg.  

I klassene barnefotball 6-12 år benyttes ikke advarsel. I disse klassene skal dommeren veilede 
spillerne dersom det er begått forseelser som normalt betinger en advarsel. Ved gjentatte forseelser 
fra samme spiller kan dommeren be treneren om å bytte ut spiller. 

§ 2-3.1 Karantene  

Spillere som er tildelt 3 advarsler skal automatisk stå over lagets neste kamp. Deretter skal spilleren 
stå over en kamp for hver advarsel som tildeles.  

§ 2-3.2 Lagleders ansvar  

Lagledelsen og spilleren plikter uavhengig av hverandre å påse at karantenebestemmelsene følges 
ved tildeling av advarsel.  

 

 

§ 2-4 Opptreden til supportere, klubber/lag, trenere, ledere og utøvere  

§ 2-4.1 Upassende opptreden fra ledere mv.  

Dommere skal rapportere til juryen om åpenbart upassende opptreden fra klubb/lag, supportere, 
trenere og ledere under kamper eller i tilknytning til kamper.  

Det er lagledelsens ansvar å sørge for at alle som er tilknyttet klubben/laget, også supportere og 
foreldre, ikke opptrer på en måte som åpenbart er upassende, usømmelig eller egnet til å skade 
idrettens anseelse. Klubber og lag kan i samsvar med NFFs lover bli ilagt sanksjoner av turneringens 
jury for overtredelser av turneringens egne bestemmelser.  

§ 2-4.2 Upassende oppførsel fra utøvere  
Juryen kan ilegge sanksjoner til utøvere som utenfor dommerens myndighetsområde opptrer på en 
måte som åpenbart er upassende, usømmelig eller egnet til å skade idrettens anseelse.  

§ 2-4.3 Upassende opptreden  
Opptreden som anses som åpenbart upassende, usømmelig eller egnet til å skade idrettens anseelse 
er når spillere, dommere, lagledere og supportere verbalt eller på andre måter opptrer slik at andre 
spillere, dommere, lagledere eller publikum blir utsatt for fornærmende oppførsel.  

§2-4.4 Saksbehandling  
Juryen vil søke å innhente forklaring fra de involverte parter og klubbene pålegges å møte for juryen 
etter innkalling. Dersom de unnlater å møte vil dette medføre tapt forklaringsrett.  

Juryens avgjørelse er endelig og kan ikke ankes.  
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§2-4.5 Anmeldelse til NFF  
Grove overtredelser på lov og reglement blir av juryen anmeldt til tilhørende krets eller Norges 
Fotballforbund for behandling og avgjørelse.  

 

§ 2-5 Bortvist trener eller lagleder  

NFFs reglement for advarsler og utvisninger gjelder med følgende nødvendige tilpasninger:  

§ 2-5.1 Automatisk utelukkelse  

Trenere og ledere som av dommeren blir bortvist fra spillebanens nærområde eller fra lagledelsens 
område under kamp, mister retten til å lede laget resten av kampen, og er utelukket fra neste kamp i 
turneringen for samme lag, med mindre ikke en annen underretting foreligger fra juryen.  

§ 2-5.2 Utelukkelse i flere kamper  

Dersom utelukkelsen gir to eller flere kampers utelukkelse, er trenere/leder utelukket fra å ha en 
funksjon på alle lag inntil sanksjonen er sonet.  

§ 2-5.3 Forklaringsrett  

Bortvist trener eller leder gis mulighet til å gi skriftlig forklaring til juryen etter bortvisning, senest 30 
minutter etter at kampen er avsluttet. Dersom forklaring ikke foreligger, vil avgjørelsen baseres på 
dommerens rapport. 
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Kapittel 3: Reglement for spilleberettigelse 

Skjema for forenklet jurybehandling av spilleberettigelse utover gjeldende reglement  

Ethvert lag pikter å sette seg godt inn i reglementet. Bruk av ikke-berettigede spillere kan i verste fall 
medføre diskvalifikasjon.  

Det skal kun sendes inn dispensasjonssøknad til juryen hvis det er behov for dispensasjon fra 
regelverket. Der hvor krets eller forbund allerede har gitt en slik dispensasjon skal juryen underrettes 
om dette. Merk også hvilke plikter lag har for å opplyse motstanderlaget om dispensasjoner.  

Mangel på innsendt dispensasjon og skjema regnes som brudd på spilleberettigelse. Skjema er 
tilgjengelig på www.briskebyturneringen.no eller ved henvendelse til juryen. 

Juryen kontaktes på epost: jury@briskebyturneringen.no  

§ 3-1 Generelt  

En spiller må være spilleberettiget for den klubb vedkommende representerer.  

En spiller som deltar i en av spillformene 9er eller 11er, har kun anledning til å delta på ett lag i 
turneringen.  

En spiller som deltar i en øvrige spillformer har anledning til å delta på inntil to lag der hvor dette er 
nødvendig for at lag nummer 2 skal klare å stille lag. Dette er ikke å anse som et sportslig tiltak for at 
enkeltspillere skal få utvidet kamptilbud, men som et tiltak for at frafall ikke skal påvirke øvrige 
spillere som i verste utfall ikke får noe kamptilbud pga. for få spillere.  

§ 3-2 Sammensatte lag  

Sammensatte lag som har dispensasjon fra krets eller NFF, gitt før sesongstart, kan delta i 
turneringen. Slike dispensasjoner må sendes sammen med påmelding.   

§ 3-3 Dispensasjon av sosialmedisinske årsaker  

Jf. NFFs breddereglementet § 2-4 vil dispensasjon gitt av NFF eller krets gjelde også i turneringen. 
Lagleder plikter å informere om, og vise til, hvilke spillere som spiller med dispensasjon ovenfor 
motstanderens lagledelse før kamp.  

§ 3-4 Laglister  

Alle lag skal i god tid før første kamp levere liste med oversikt over spillere laget benytter i 
turneringen. En spiller er ikke spilleberettiget i turneringen før vedkommende står oppført på 
laglisten.  

Lag som ikke har levert laglister før første kamp, kan med mindre det foreligger gyldig grunn, miste 
retten til å delta videre i turneringen. Det er juryen som til enhver tid vurderer hva som er gyldig 
grunn.  

Eventuelle dispensasjonssøknader fra turnering, krets eller forbund skal vedlegges laglistene.  
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§ 3-5 Bruk av ikke spilleberettiget spiller  

Samtlige spillere må være spilleberettiget etter NFFs lover og regler for den klubb eller det lag 
vedkommende spiller deltar på. Dersom en klubb eller et lag bruker en spiller som ikke er 
spilleberettiget, taper det lag som har brukt en slik spiller den respektive kamp. I tillegg kan juryen 
ilegge sanksjoner. 

Laglederne må forsikre seg om at spillerne som deltar på laget ikke er registret som spilleberettiget 
for en annen klubb.  

 

§ 3-6 Bruk av overårige spillere  

§ 3-6.1 Formål  

Bruk av overårige spillere er ment for å gi den enkelte spiller som, i den lokale serien deltar på laget, 
et sportslig tilbud under turneringen. 

§ 3-6.2 Overårig  

Overårig spiller kan ikke være mer enn ett år for gammel i henhold til aldersinndelingen, og kan i 
turneringen ikke spille på lag i sin egen aldersklasse eller høyere.  

§ 3-6.3 Antall overårige  
I spilleformene 9er og 11er er det tillatt å ha fire overårige spillere på laget. To av disse kan spille 
samtidig.  

I øvrige klasser er det tillatt med tre overårige spillere på laget. En av disse kan spille samtidig. 

Overårig spiller kan ikke benyttes på lavere lag dersom klubben stiller lag i sin egen aldersklasse eller 
høyere. 

 
§ 3-7 Hospitanter 
Briskebyturneringer tillater inntil 2 hospitanter så lenge det foreligger hospiteringsavtale mellom 
klubbene. Klubbene skal benytte Briskebyturneringens skjema for hospitering. 

 

§ 3-8 Fremvisning av spillere med dispensasjon  

Lagleder skal før kampen orientere motstanderen om eventuelle overårige spillere og vise hvem 
disse er. Dispensasjoner etter § 3-3 skal fremvises motstanderens lagledelse før kamp. 

 

 


