
INVITASJON VINTERSERIE 2021 
Ungdomsfotball 

  
Alle kampene i vinterserien er å anse som obligatoriske kamper. Dette forutsetter blant annet at alle 
spillere som skal spille på de respektive lagene må være spilleberettiget for den klubben som deltar. 
Dersom det er aktuelt å bruke spillere på dispensasjon fra aldersbestemmelsene/overårige, så skal 
dette være meldt inn til kretsen før første kamp i vinterserien. Likeså skal søknad og godkjenning av 
sammensatt lag være i orden ved påmelding til vinterserien. Les mer om retningslinjene lenger ned. 
 
Vinterserien er også kvalifisering til NM for klassene G16, J16, G19 samt J19. 
DET MÅ KOMME FREM AV PÅMELDING OM LAGET MELDES PÅ NM-KVAL ELLER ORDINÆR 
VINTERSERIE. 
 
I klassene til NM Kval tillates det ikke 2.lag, ei heller lag som stiller med overårige eller som 
sammensatt lag fra to klubber. Dersom det melder seg på nok lag innenfor disse kategoriene vil vi 
lage en egen vinterserie for disse. Dette gjelder også lag som ikke ønsker å delta i NM kvalik med 
tanke på nivået. OBS! KVAL J16 NM GJELDER TIL OG MED 05-ÅRGANGEN. 
 
Nedenfor en oversikt over hvilke klasser, påmeldingsavgift og spillform for hver klasse: 
  

Klasse Født Spillform Avgift Bane 

G13 -08 9er 1550,- Kunstgress 

G14 -07 11er 1550,- Kunstgress 

G16 -06/05 11er 1550,- Kunstgress 

G19 -04/03/02 11er 1800,- Kunstgress 

J13 -08 9er 1550,- Kunstgress 

J15 -06 11er/9er 1550,- Kunstgress 

J16(NM kval) -05 11er 1550,- Kunstgress 

J17 -04 11er 1550,- Kunstgress 

J19 -04/03/02 11er/9er/7er 1800,- Kunstgress 

  
 

PÅMELDING: HUSK Å VELGE «FOTBALLSESONGEN 2021» - ikke vinter/inne-sesongen 
Påmeldingsfrist for vinterserien er 7. desember 2020. Påmelding skjer via FIKS. Her må dere påse at 
korrekt kontaktperson blir påført, samt bane (kunstgress) som laget skal benytte i vinterserien.  
 
NOE OM HVA DE MELDER PÅ: NM? ØNSKET NIVÅ I VINTERSERIE?  
  
GRUNNLAG FOR UTVELGELSE  
Resultater fra høstserienes 11er avdelinger 2020 legges til grunn for hvilke lag som får delta dersom 
antall påmeldte lag overstiger 16. Dette gjelder også klasser med 9er lag. 
  
DOMMERE  
NFF Telemark setter opp dommere til alle 11er og 9er kamper. Dersom det ønskes at kretsen setter 
opp dommere til 7er kamper må dette meldes til dommeransvarlig (oleeinar.martinsen@fotball.no). 
Det er oppført hjemmelag som betaler dommer iht. til gjeldende satser.  
  
BERAMMING  
Kampene vil ha oppstart midten/slutten av januar og vil bli forsøkt lagt utenom all kretslagsaktivitet. 
I spilleplanene vil kampene berammes på dato og klokkeslett og lagene må selv bli enige dersom 



kampene skal omberammes. Ingen kamper skal omberammes til etter siste kamp og alle 
omberammelser skal godkjennes av krets. Omberammelse skal sendes på skjema 
https://www.fotball.no/lov-og-reglement/skjemaer-og-kontrakter/omberamming/  
  
  
REGLEMENT  
NFFs Breddereglement gjelder i alle klasser.  
  
BANER  
Det er et absolutt krav at alle kamper skal gjennomføres på kunstgressbaner. Deltagende lag som 
ikke disponerer egen kunstgressbane, må leie kunstgressbane til kampene evt søke om å spille kun 
bortekamper. 
  
SAMMENSATT LAG  
Dersom det er noen lag som vurderer å stille med sammensatt lag, så må dette søkes om ved 
påmelding. Kriterier for dette er iht. NFFs regelverk. Søknadsskjema ligger her. Dersom lag sender en 
slik søknad, er denne å anse som en søknad for hele sesongen 2021. Sammensatte lag kan ikke 
delta i NM-Kval (G/J16 og G/J 19) 
  
DISPENSASJON FRA ALDERSBESTEMMELSENE  
Se Breddereglementet §2-3 Unntak fra kravene til alder samt §2-4 Dispensasjon fra kravene til 
alder for mer info. 
I praksis betyr dette at lag ikke skal søke om å bruke overårige, men at man melder inn spillerne til 
fotballkretsen på skjema. Dere må merke dere at disse spillerne kun kan spille på det laget dere 
søker om dispensasjon for. De kan IKKE spille i andre klasser – heller ikke i den klassen spilleren 
opprinnelig har alder til å spille i. Slike innmeldinger må gjøres før første kamp i vinterserien og er 
samtidig å anse gjeldende for hele sesongen 2021. I vinterserien tillates det bruk av overårige i alle 
klasser iht. gjeldene reglement. Spiller kan ikke være overårig på et lag dersom klubben stiller lag i 
spillerens aldersklasse. Overårige spillere kan ikke delta på lag som skal delta i NM-Kval (G/J16 og 
G/J19) 
  
NM G19 2021 
Det skal delta 128 lag i NM G19.  
Man vet ikke før ved påmelding av lag til hovedsesongen hvor mange lag som får delta i NM G19 fra 
NFF Telemark. Men ODD G19 Elite er automatisk kvalifisert + normalt 4 lag til. 
  
NM J19 2021 
Det skal delta 32 lag i NM J19.  
Man vet ikke før ved påmelding til hovedsesongen hvor mange lag som får delta i NM J19 fra NFF 
Telemark.  Men det har normalt sett vært 2 eller 3 lag. 
  
NM G16 2021 
Innledende runder skal spilles på våren 2021 sammen med lag fra Agder, Telemark og Buskerud. 
NFF Telemark skal antakelig kvalifisere inn 5 lag til NM G16. De fem beste lagene i vinterserien (NM 
kval) vil da være kvalifisert for NM G16. Ofte med en play off kamp for å tildele den siste plassen. 
  
NM J16 2021 
Innledende runder skal spilles på våren 2021 sammen med lag fra Agder, Telemark og Buskerud. 
NFF Telemark skal antakelig kvalifisere inn 2 lag til NM J16. De to beste lagene i vinterserien (NM 
kval) vil da være kvalifisert for NM J16. 
 

https://www.fotball.no/lov-og-reglement/skjemaer-og-kontrakter/omberamming/
https://fotball.formstack.com/forms/sammensatt_lag_telemark
https://fotball.formstack.com/forms/telemark_overaarig_spiller

