
Breddereglementet 2022

- Endringer foran kommende sesong



Breddereglementet 2022
Foran 2022-sesongen er det gjort flere endringer i breddereglementet som vil ha praktisk viktig betydning. Endringene 
gjennomgås nedenfor i oversiktsform. Tekst som har kommet til fremgår i fet mørkeblå tekst. Tekst som er fjernet fremgår 
i rød gjennomstreket tekst. De deler av bestemmelsene som er uendret, er enkelte steder utelatt av plasshensyn. 

Det er knyttet noen kommentarer til den enkelte bestemmelse. For mer informasjon kan fotballkretsen kontaktes.

Slik det vil fremgå er bestemmelsene som på enkelte områder for 2021-sesongen ga fotballkretsene anledning til å 
utforme lokale regler tatt bort. Disse bestemmelsene var begrunnet i de utfordringer som Coronatiltakene ga en rekke 
fotballklubber. Slik det nå ligger an er forholdene igjen tilstede for at breddereglementet skal anvendes likt for alle 
konkurranser som omfattes.

Breddereglementet vil foreligge i oppdatert versjon på fotball.no på nyåret.

Vi ønsker alle lykke til med forberedelser til og gjennomføring av sesongen 2022! 

Juridisk seksjon



§ 1-4.Fair play
(4) Alle fotballkamper skal ha minst en oppnevnt kampvert med ansvar for etterlevelse 
av god sportsånd. Kampverten(e) skal ha mandat og myndighet i henhold til NFF 
rollebeskrivelse for kampverter.

Kommentar:
 Det er nå et krav at alle kamper underlagt breddereglementet skal ha kampvert.



§ 2-2. Aldersklasser, spillform, 
spilletid, divisjoner og avdelinger
r. Kretsene kan tilby spillformer med færre spillere i alle årsklasser. I slike tilfeller gjelder følgende 
spilletider:

- i nierfotball: 2 x 35 min

- i sjuerfotball: 2 x 30 min

- i femmerfotball: 2 x 25 min

Arrangerer kretsene konkurranser for andre lag, fastsetter kretsene selv spilletiden og kravene til alder.

Kommentar:
 Spilletiden i nierfotball, sjuerfotball og femmerfotball er nå bestemt i breddereglementet. Spilletiden 

følger spillformen og gjelder uavhengig av aldersklassen.



§ 2-3.Unntak fra kravene til alder
§ 2-3.Unntak fra kravene til alder
(1) I alle aldersklasser opp til og med junior, kan et lag pr. kamp benytte inntil 2 overårige spillere i elleverfotball og nierfotball. I øvrige spillformer kan 1 
overårig spiller benyttes. Overårig spiller kan ikke benyttes på lavere lag dersom klubben stiller lag i spillerens egen aldersklasse. Overårig spiller kan 
ikke være mer enn ett år for gammel og kan i samme sesong ikke spille på lag i sin egen aldersklasse eller høyere.  Begrensningene i tredje og fjerde 
setning gjelder ikke i den eldste ungdomsklassen for jenter som kretsen tilbyr. Kretsen kan etter søknad i enkeltsaker, gi dispensasjon til at jenter 
kan delta som overårig på lag i gutteklasser samtidig som de spiller på lag i egen årsklasse eller høyere. Spillere som innvilges dispensasjon kan ikke 
være mer enn 2 år for gamle. Begrensningen i første og andre setning gjelder.
(2) I utsatte kvalifikasjons- eller sluttspillkamper om mesterskap i de aldersbestemte klasser, kan de spillere delta som var representasjonsberettiget da 
den siste kamp i vedkommende divisjon ble spilt, selv om aldersgrensen i mellomtiden er overskredet.
(3) Unntakene i (1) kan utvides eller innskrenkes i turneringer. Det må i så fall fastsettes tydelig i turneringsreglementet hvilke bestemmelser som gjelder 
i turneringen.
(4) Kretsene kan så langt det er nødvendig for gjennomføringen av sesongen 2021 vedta andre bestemmelser som fraviker fra dette.

Kommentar:
 Bestemmelsen «rendyrkes» som en bestemmelse om unntak fra alderskrav. Det innebærer at dispensasjonsregler tas 

ut av § 2-3 og flyttes til § 2-4.
 Aldersklassen junior kvinner har vært fritatt for enkelte av begrensningene som gjelder for bruk av overårig spiller. 

Dette fritaket vil nå gjelde for den eldste ungdomsklassen jenter som kretsen tilbyr: Typisk for J17-klassen dersom 
kretsen ikke tilbyr aldersklassen junior kvinner.

 Fotballkretsene har ikke lenger anledning til å vedta avvikende bestemmelser.



§ 2-4. Dispensasjon fra kravene til 
alder
§ 2-4.Dispensasjon fra kravene til alder
(1)  I alle aldersklasser opp til og med junior kan klubben ved styreleder, av sosiale eller medisinske årsaker søke kretsen om dispensasjon fra 
aldersbestemmelsene for spiller. Søknaden skal være godkjent skriftlig av spillerens foresatte. Ved søknad på grunnlag av medisinske årsaker skal attest fra 
lege vedlegges. Spiller på dispensasjon kan i samme sesong ikke spille på lag i sin egen aldersklasse eller høyere med mindre det foreligger særskilte grunner.
(2)  Likeledes kan kretsen på grunnlag av søknad gi spillere i nevnte klasser dispensasjon fra de øvre aldersbestemmelsene på grunn av mangel på 
kamptilbud. Der det er nødvendig for å opprettholde kamptilbud i klubben kan kretsen godkjenne at spiller på dispensasjon kan spille på lag i egen 
aldersklasse og/eller høyere. Dispensasjonen kan begrenses til å gjelde bare deltagelse i kamper i egen krets.
(2) Kretsene kan så langt det er nødvendig for gjennomføringen av sesongen 2021 vedta andre bestemmelser som fraviker fra dette.

Kommentar:
 Ad (1) Spillere som blir innvilget dispensasjon fra alderskravene har tidligere ikke kunnet spille på lag i sin egen 

aldersklasse eller høyere innenfor samme sesong. Dette er fremdeles utgangspunktet, men fotballkretsen kan nå 
hvor det foreligger særskilte grunner tillate dette. Det vil være opp til fotballkretsene å utvikle praksis knyttet til hva 
som vil innebære «særskilt grunn».

 Ad (2) § 2-4 knytter vilkårene om dispensasjon opp til den enkelte spillers forhold. Bestemmelsens (2) endres nå til 
også å kunne hensynta behovet til klubb. Endringen legger opp til kretsen kan godkjenne at spillere som er innvilget 
dispensasjon fra øvre aldergrense for å delta på yngre lag, allikevel kan delta på lag i egen aldersklasse eller høyere 
når dette er nødvendig for å opprettholde kamptilbudet i klubben.

 Fotballkretsene har ikke lenger anledning til å vedta avvikende bestemmelser.



§ 2-7. Spilleforbud landslagsspillere
§ 2-7 Spilleforbud landslagsspillere
Klubb kan ikke benytte spillere som er tatt ut på landslag aldersbestemte landslag eller 
seniorlandslag uten samtykke fra Forbundsstyret uten at det foreligger samtykke fra 
forbundsstyret. Spilleforbudet gjelder fra tiltaket starter og til landskampen er spilt. 

Kommentar:
 En presisering av at bestemmelsen om spilleforbud gjelder for både aldersbestemte landslag og 

seniorlandslag.



§ 2-9 Sammensatte lag og samarbeid mellom klubber
A. Sammensatte lag 

1) Der det er nødvendig for å gi et kamptilbud, kan kretsen eller forbundsstyret i alle aldersklasser etter søknad godkjenne at to eller flere klubber spiller med sammensatte lag. 
Godkjenningen gjelder for én sesong om gangen. De samme klubbene kan ikke få godkjent mer enn ett sammensatt lag i hver aldersklasse. I seniorklassene kan ikke sammensatte lag delta 
høyere enn i 4. divisjon for menn eller 2. divisjon for kvinner, og kan ikke rykke opp fra dette nivået. Sammensatte lag kan ikke delta i NM.
(2) Søknaden må være undertegnet av leder av eller annen med fullmakt fra de involverte klubber og være fremsatt innen den frist som er satt av den krets som administrerer serien. 
Søknaden må inneholde opplysninger om hvilken av de samarbeidende klubber som skal være ansvarlig for laget etter NFFs lov og reglementer. Søknaden skal også presisere hvilken av de 
samarbeidende klubbene som skal opprettholde rettighetene i seriesystemet hvis samarbeidet opphører.
(3) Med de begrensninger som følger av (1) tredje setning gjelder de alminnelige reglene om opp- og nedrykk og mesterskap i seriespill for sammensatte lag.
(4) Spillere som deltar på sammensatte lag, kan samtidig spille på sine respektive klubbers andre lag.

B. Samarbeid mellom klubber 

(1) Der det er nødvendig for å gi flere et tilpasset og helhetlig kamptilbud, kan kretsen etter søknad godkjenne at to eller flere klubber inngår en langsiktig samarbeidsavtale. 
Samarbeidsavtalen sendes fotballkretsen og er ikke gyldig før skriftlig godkjenning foreligger. Forbundsstyret vedtar retningslinjer for slike avtaler.
(2) Klubber som inngår i en slik godkjent samarbeidsavtale, kan stille sammensatte lag i aktuelle klasser uten nærmere godkjenning og delta på de vilkår som er beskrevet i §2-9 A. Det skal 
framgå av påmeldingen at laget er et sammensatt lag.

Kommentar:
 Bestemmelsen angir nå reglene for sammensatte lag jf. del A, og rammen for de nye reglene om 

samarbeid mellom klubber – samarbeidslag – jf. del B.
 Reglene om sammensatte lag videreføres, men med en presisering av at det kun kan gis godkjennelse til 

ett sammensatt lag per aldersklasse. 



§ 2-9 Sammensatte lag og samarbeid mellom klubber
A. Sammensatte lag 

1) Der det er nødvendig for å gi et kamptilbud, kan kretsen eller forbundsstyret i alle aldersklasser etter søknad godkjenne at to eller flere klubber spiller med sammensatte lag. 
Godkjenningen gjelder for én sesong om gangen. De samme klubbene kan ikke få godkjent mer enn ett sammensatt lag i hver aldersklasse. I seniorklassene kan ikke sammensatte lag delta 
høyere enn i 4. divisjon for menn eller 2. divisjon for kvinner, og kan ikke rykke opp fra dette nivået. Sammensatte lag kan ikke delta i NM.
(2) Søknaden må være undertegnet av leder av eller annen med fullmakt fra de involverte klubber og være fremsatt innen den frist som er satt av den krets som administrerer serien. 
Søknaden må inneholde opplysninger om hvilken av de samarbeidende klubber som skal være ansvarlig for laget etter NFFs lov og reglementer. Søknaden skal også presisere hvilken av de 
samarbeidende klubbene som skal opprettholde rettighetene i seriesystemet hvis samarbeidet opphører.
(3) Med de begrensninger som følger av (1) tredje setning gjelder de alminnelige reglene om opp- og nedrykk og mesterskap i seriespill for sammensatte lag.
(4) Spillere som deltar på sammensatte lag, kan samtidig spille på sine respektive klubbers andre lag.

B. Samarbeid mellom klubber 

(1) Der det er nødvendig for å gi flere et tilpasset og helhetlig kamptilbud, kan kretsen etter søknad godkjenne at to eller flere klubber inngår en langsiktig samarbeidsavtale. 
Samarbeidsavtalen sendes fotballkretsen og er ikke gyldig før skriftlig godkjenning foreligger. Forbundsstyret vedtar retningslinjer for slike avtaler.
(2) Klubber som inngår i en slik godkjent samarbeidsavtale, kan stille sammensatte lag i aktuelle klasser uten nærmere godkjenning og delta på de vilkår som er beskrevet i §2-9 A. Det skal 
framgå av påmeldingen at laget er et sammensatt lag.

Kommentar:
 Regelen om samarbeid mellom klubber er ny og legger til rette for at to eller flere klubber kan inngå et langsiktig 

lagssamarbeid. Hovedvilkåret er at det er «nødvendig for å gi flere et tilpasset og helhetlig kamptilbud». Dette gir en 
mer åpen vurdering enn det som gjelder for sammensatte lag – «nødvendig for å gi et kamptilbud».

 Samarbeidslag vil delta på de vilkår som beskrives i § 2-9 A. Dette skal forstås som en henvisning til at lagene ikke kan 
delta høyere enn i 4. divisjon for menn eller 2. divisjon for kvinner, og ikke kan rykke opp fra dette nivået. Lagene kan 
heller ikke delta i NM.



Samarbeid mellom klubber - Retningslinjer

• NFFs visjon «Fotball for alle» og et helhetlig kamptilbud skal være grunnlaget for samarbeidet.
• Klubbene skal utarbeide en langsiktig utviklingsplan (min. tre år) med konkrete mål basert på NFFs visjon.
• Det skal være geografisk nærhet mellom klubbene.
• Minst en av klubbene bør være godkjent kvalitetsklubb, eller i prosess for å bli kvalitetsklubb.
• Avtalen skal være tidsbegrenset (minst tre år). Kretsen kan godkjenne en forlengelse av avtalen eller en ny avtale   etter 

utløpet av den opprinnelige avtaleperioden
• Klubbene forplikter seg til å evaluere samarbeidet årlig – og rapportere til krets.
• Kretsene kan avbryte samarbeidsavtalen ved brudd på retningslinjene.

Kommentar:
 Det vil være opp til fotballkretsen å vurdere om vilkårene for samarbeidslag er tilstede. Fotballkretsens 

vurdering vil ta utgangspunkt i vilkårene slik de fremgår av § 2-9 B. Videre skal fotballkretsen i sin 
vurdering se hen til de retningslinjer som er gjengitt ovenfor.



§ 2-12.Deltakelse på lag i gutt/jente 13-, 14-, 15-, 16-, 
17-årsklasse og juniorklasser

(5) Spill i en spillform legger ingen begrensninger på adgangen til å spille i annen spillform. Dette gjelder 
allikevel ikke der lag fra en spillform deltar i en serie for andre spillformer. Hvis det skal benyttes spillere 
fra mer enn ett annet lag i samme aldersklasse, gjelder de ovennevnte begrensningene hvert av lagenes 
siste obligatoriske kamp.

Kommentar:
 Presisering av at det maksimale antall spillere på fem som kan «overføres» fra andre lag i samme 

aldersklasse relaterer seg til siste obligatoriske kamp for samtlige andre lag det overføres fra. Eks: 
ønsker lag 3 å benytte spillere som har deltatt på siste obligatoriske kamp for lag 1 og lag 2, gjelder 
begrensningen på 5 spillere for lag 1 og lag 2 samlet, og ikke kun for det laget som hadde sin siste 
obligatoriske kamp i tid nærmest til lag 3.



§ 3-5.Baller

§ 3-5.Baller
(1) Arrangøren skal holde minst tre godkjente matchballer.
(2) I klassen 6-9 år benyttes ballstørrelse lettvekt nr. 4. 
(3) I klassen 10–14 årsklassene, og i barneskolekamper, benyttes ball nr. 4. I gutt/jente 10-årsklasse og yngre kan 
kretsen beslutte at ball nr. 3 skal benyttes i stedet.
(4) I alle andre klasser benyttes ball nr. 5.

Kommentar:
 Lettvektsballer er innført i aldersklassen 6-9 år og breddereglementets § 3-5 er oppdatert som følge av 

dette.



§ 4-3.Plassering på tabellen

§ 4-3.Plassering på tabellen
(1) Lagene i en serie rangeres ved en tabell der rekkefølgen bestemmes av poengtallet.
(2) Har to eller flere lag like mange poeng, går det lag foran som har møtt til flest kamper.
(3) Står to eller flere lag fortsatt likt etter at antall oppmøter er tatt i betraktning, går det lag foran som har best målforskjell. Har noen av lagene fått 
registrert 3-0 etter Breddereglementet § 9-2, § 9-6 eller Reaksjonsreglementet § 5-10, skal resultatene mot de motstandere det gjelder, for beregningen av 
målforskjell regnes for 3-0 i tilsvarende kamper også for de øvrige lag som står likt (etter (1) og (2).
(4) Står to eller flere lag fortsatt likt etter at målforskjellen er tatt i betraktning, går det lag foran som har scoret flest mål. Bestemmelsen i (3) annen setning 
gjelder tilsvarende.
(5) Står to lag fortsatt likt etter at antall scorede mål er tatt i betraktning, er resultatet av innbyrdes kamper avgjørende. Ved likhet i dobbel serie teller 
scorede mål på bortebane dobbelt. Står tre eller flere lag fortsatt likt etter at antall scorede mål er tatt i betraktning, avgjøres rekkefølgen av en tabell satt
opp etter de innbyrdes oppgjør mellom disse lagene.
(6) Dersom rekkefølgen fortsatt ikke er avgjort etter (5), og det gjelder mesterskap eller opp-/nedrykking, skal den avgjøres ved kvalifiseringsspill.

Kommentar:
 Som følge av at UEFA i 2021 vedtok å fjerne «bortemålsregelen» – scorede mål på bortebane teller 

dobbelt – er det vedtatt å ta bort regelen også for kamper underlagt breddereglementet. Regelen vil 
dermed tas ut av § 4-3 som angir hvordan lag skal plasseres på tabellen.



§ 4-4.Kvalifiseringsspill. Sluttspill

§ 4-4.Kvalifiseringsspill. Sluttspill
(1) Der hvor det etter dette reglement skal spilles kvalifiseringskamper mellom to lag om opp- eller nedrykk eller sluttspillkamper om mesterskap, beslutter 
den myndighet serien sorterer under om det skal spilles to kamper, borte og hjemme, én kamp på et av lagenes hjemmebane, eller én kamp på nøytral bane.
(2) Når det i kvalifisering eller sluttspill mellom to lag spilles én kamp på nøytral bane, og det står uavgjort etter ordinær tid, spilles i alle klasser fra 
gutt/jente 13-årsklasse og oppover ekstraomganger. Står det fortsatt uavgjort etter ekstraomgangene, avgjøres kampen ved straffesparkkonkurranse.
(3) Når det ved kvalifisering eller sluttspill mellom to lag spilles borte og hjemme og de to lagene til sammen har scoret samme antall mål, skal laget som 
har scoret flest mål på bortebane regnes som vinner. Har lagene scoret like mange mål på bortebane, spilles det ekstraomganger. Scorer lagene samme 
antall mål i ekstraomgangene, skal bortelagets mål telle dobbelt. Blir det ikke scoret mål i ekstraomgangene Står det fortsatt uavgjort etter 
ekstraomgangene, avgjøres kampen ved straffesparkkonkurranse.
(4) Spilles kvalifisering eller sluttspill mellom flere lag, bestemmer vedkommende myndighet kvalifiseringsmåten og banevalg. Kampene kan spilles etter 
utslagsmetoden eller ved at alle møter alle én eller to ganger og det settes opp tabell.
(5) I seniorklassene spilles ekstraomganger på 2x15 minutter. I aldersbestemte klasser spilles ekstraomganger på 2x5 minutter.

Kommentar:
 Bortemålsregelen tas vekk fra kamper underlagt breddereglementet. Regelen vil dermed tas ut av § 4-4 

som angir hvordan kvalifiseringsspill/sluttspill skal avgjøres.



§ 6-1.Søknad og godkjennelse

(1) Klubber som vil arrangere turneringer, må søke kretsen om dette. Søknaden skal inneholde opplysning om tidspunkt, 
turneringsreglement, påmeldingsavgift og navn på juryens leder. Det er et vilkår for å få godkjent en turnering at 
turneringsarrangør stiller med kampverter. Kampverten(e) skal ha mandat og myndighet i henhold til NFFs 
rollebeskrivelse for kampverter.

Kommentar:
 Som for seriespillet ønsker en å styrke kampvertens rolle også i turneringer. Tillegget understreker at 

turneringens kampverter skal ha mandat og myndighet slik det følger av NFFs rollebeskrivelse for 
kampverter.



§ 6-3.Deltakelse og spilleberettigelse

(4) Klubber som fra hjemmehørende krets har fått godkjent sammensatt lag eller samarbeidslag, kan delta i 
turnering.

Kommentar:
 Bestemmelsen har kommet inn for å sikre at sammensatte lag og samarbeidslag som har deltatt i 

seriespillet også skal kunne delta i turneringer.
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