Forslag til ny inndeling av spillformer i
barne- og ungdomsfotballen
Prosjektbeskrivelse for pilot 2017

Bakgrunn
I 2013 gjennomførte NFF en undersøkelse blant trenere og lagledere i 10 utvalgte
kretser om hva de mente om forslag til innføring av spillformene treerfotball og
nierfotball. I 2014 og 2015 var kretsene målgruppen og undersøkelsen ble
gjennomført etter endt sesong i november-desember.
Treerfotball
Undersøkelsene viste en klar positiv tilbakemelding fra både klubber og kretser. Det
er en bred enighet om at treerfotball for 6 års klassen er riktig fordi den gir masse
involvering og dermed god ferdighetsutvikling.
Nierfotball
Også for nierfotballen var det en klar overvekt av positive tilbakemeldinger. Det er
enighet om at nierfotball er den mest optimale spillformen for 13-års klassen. Men
det er fortsatt uenighet om banestørrelser og tilhørende målstørrelser.
Motivering for forslag om justering av spillformmatrisen
Erfaringer og tilbakemeldinger har overbevist oss at innføring av spillformene
treerfotball og nierfotball var et godt valg. Vi hadde i forkant av innføringen hentet
erfaringer fra andre nasjoners fotballforbund, og også prøvd ut spillformene i enkelte
kretser og turneringer. Det ble også gjennomført et prosjekt i samarbeid med NIH på
nierfotball, hvor en så på kvantitative og kvalitative parametre opp mot
elleverfotball. Konklusjonen var at begge spillformer gir optimale rammebetingelser
for både trivsel, mestring og utvikling for disse aldersgruppene.
Flere kretser har utvidet sitt tilbud, spesielt i nierfotball, til også å tilby spillformene
for eldre årsklasser som et supplement til obligatorisk spillform. Dette har vist seg å
være populære tilbud, og påmeldingen har vært god. På den annen side har erfaringer
fra andre nasjoner vært positive ved innføring av nierfotball ved 12-års alder. Vi ser
en økende grad av klubber som melder på sine aldersbestemte lag opp en
aldersklasse, og dette tror vi vil reduseres ved introduksjon av nierfotball ett år
tidligere.
Oppsummert
• Erfaring og testing av treer- og nierfotball har vist at disse spillformene
gir riktig utfordringer til aldersgruppene.
• Spørreundersøkelser i klubb og krets gir oss gode tilbakemeldinger på
tilpasset aktivitet til alder og modning.
• Dagens løsning med 4 år på femmerfotball gir utfordringer med vår
argumentasjon for tilpasset aktivitet til alder og modning.
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• Bedre tilpasset nivåinndeling i nierfotballen via spillformene.
• Større eierskap til spillformene treer og nier i klubbene når de
gjennomføres over to år. Dette tror vi også vil hjelpe til med å bremse
en økende trend av å hospitere lag opp, og å hoppe over spillformer.
•

Mange cuper og turneringer i inn og utland tilbyr nierfotball for 12åringer.

Forslag til endring av Breddereglementet § 2-2.
h) Gutt/jente 13-årsklasse: 2 x 35 minutter spilletid. Spillere må være under 13 år,
men ha fylt 9 år, ved årets begynnelse. Hvert lag kan ha inntil 9 spillere på banen
samtidig, inkludert målvakt.
i) Gutt/jente 12-årsklasse: 2 x 30 minutter spilletid. Spillere må være under 12 år,
men ha fylt 9 år, ved årets begynnelse. Hvert lag kan ha inntil 9 spillere på banen
samtidig, inkludert målvakt.
j) Gutt/jente 11-årsklasse: 2 x 30 minutter spilletid. Spillere må være under 11 år,
men ha fylt 8 år, ved årets begynnelse. Hvert lag kan ha inntil 7 spillere på banen
samtidig, inkludert målvakt.
k) Gutt/jente 10-årsklasse: 2 x 25 minutter spilletid. Spillere må være under 10 år
ved årets begynnelse. Hvert lag kan ha inntil 7 spillere på banen samtidig, inkludert
målvakt.
l) Gutt/jente 9-årsklasse: 2 x 25 minutter spilletid. Spillere må være under 9 år ved
årets begynnelse. Hvert lag kan ha inntil 5 spillere på banen samtidig, inkludert
målvakt.
m) Gutt/jente 8-årsklasse: 2 x 25 minutter spilletid. Spillere må være under 8 år ved
årets begynnelse. Hvert lag kan ha inntil 5 spillere på banen samtidig, inkludert
målvakt.
n) Gutt/jente 7-årsklasse: 2 x 25 minutter spilletid. Spillere må være under 7 år ved
årets begynnelse. Hvert lag kan ha inntil 3 spillere på banen samtidig, inkludert
målvakt.
o) Gutt/jente 6-årsklasse: 2 x 15 minutter spilletid. Spillere må være under 6 år ved
årets begynnelse. Hvert lag kan ha inntil 3 spillere på banen samtidig.
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Pilotgjennomføring
Ut fra resultater og erfaringer mener vi at en justering hvor hver spillform gjøres
obligatorisk i 2 år, vil virke positivt for norsk spillerutvikling. Vi ønsker likevel
fortsatt at kretsene tilbyr lavere spillformer som supplement i eldre årsklasser ved
behov.
Vi inviterte derfor kretsene til å søke om deltagelse i et pilotprosjekt hvor nytt
forslag til spillforminndeling prøves ut for sesongen 2017. Forutsetningene er at
forslaget må testes ut i sin helhet, slik at en ikke bare kan teste ut treerfotball for 7årsklassen, nier for 12-årsklassen osv. Det er ikke ønskelig at dagens spillformer
ihht. Breddereglementet tilbys for 7-års klassen (femmerfotball). Utover dette står
kretsene fritt til å tilby spillformer med lavere antall spillere enn pilotprosjektets
forslag, noe som anbefales av prosjektledelsen.
Syv kretser ønsket å være med hvorav fire er plukket ut:
 Buskerud
 Hordaland
 Nordland
 Nordmøre & Romsdal
Disse kretsene forplikter seg til å dokumentere erfaringer og svare på
spørreundersøkelser som vil bli sendt ut etter utløpt påmeldingsfrist, ved halvspilt
sesong og etter endt sesong. Form og gjennomføring av datainnsamling kommer vi
tilbake til, men det er vår intensjon at dette ikke skal skape uforholdsmessig mye
merarbeid for administrasjonen i kretsene.
Det vil ikke følge noen økonomiske midler til gjennomføring.
Særskilte bestemmelser og regler i pilotperioden
Spilletid treerfotball
Spilletid 6-års klassen 2x15 minutter (enkeltstående kamp)
Spilletid 6-års klassen 2x10 minutter (når to eller flere kamper spilles)
Spilletid 7-års klassen 2x20 minutter (enkeltstående kamp)
Spilletid 7-års klassen 2x15 minutter (når to eller flere kamper spilles)
Bane og målstørrelse nierfotball
Banestørrelse 12-års klassen: 48-50meter x 58-64meter (tilsvarende elleverbane på
tvers). Målstørrelse 12-års klassen: syvermål.
Banestørrelse 13-års klassen: 50meter x 67-72meter (tilsvarende elleverbane på
langs mellom 16-meterfelt). Målstørrelse 13-års klassen: ellevermål.

4

Regler og dommeroppsett nierfotball
Regler for nierfotball følges som tidligere med unntak av at tildeling av gule og røde
kort (spilleregel 12, feil og overtredelser) ikke benyttes for 12-års klassen.
Kretsene avgjør selv om rekrutteringsdommer settes opp for 12-års klassen, eller om
klubbdommer benyttes som tidligere.
Kretsene avgjør selv om kamprapporter innleveres i 12-års klassen. Det er likevel
ønskelig at resultater registreres (ikke tabeller) for bruk til oppsett av jevnbyrdige
puljer.
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