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FØRSTE DEL - FELLESBESTEMMELSER
Kapittel 1 - Reglementets gyldighet
§ 1-1 Omfang
Kampreglementet (KR) gjelder for alle typer spill av amerikansk fotball i Norge som er
sanksjonert av Norges Amerikanske Idretters Forbund (NAIF) og NAIF Amerikansk
Fotball (NAF). KR gjelder med de begrensninger for følger av norsk lov, Norges
Idrettsforbunds lover, NAIF sine lover og internasjonale avtaler med International
Federation of American Football (IFAF).
For deltakelse i internasjonale turneringer og kamper, gjelder KR, kapittel 5.

§1-2 Definisjoner
1. Med å administrere menes å utføre oppgaver, ilegge gebyrer, samt fatte beslutninger
innenfor rammen av KR.
2. Med å håndheve menes å fatte beslutninger i tvistesaker, behandle protester, klager og
fatte vedtak i andre saker der hvor straff og/ eller konsekvens ikke klart fremkommer i
KR.
3. Med lag menes lag som deltar i NAF sine offisielle konkurranser eller sanksjonerte
treningskamper. Med klubb menes NAIF-NAF sine medlemsklubber
4. Med seriestart menes dato for første kamp i lagets serie. Med lagets første seriekamp
menes dato laget spiller sin første seriekamp.
5. Med nasjonal konkurranse og/eller kamp menes kamp der det deltar spillere fra
medlemsklubber i NAF/NAIF.
6. Med internasjonal konkurranse og/eller kamp menes kamp der minst et deltagende lag
ikke tilhører medlemsklubb i NAF/NAIF eller der kampen foregår utenfor Norges
grenser.
7. Med treningskamp menes enhver kamp eller kamplignende aktivitet der det deltar
spillere fra 2 eller flere klubber. Unntatt er arrangementer der samtlige deltagende
spillere er medlemmer av samme klubb, eller medlemmer av 2 klubber som har farmereller samarbeidsavtale, iht. §1-2-3. Unntaket gjelder også for landslagstreninger.

§1-3 Ansvar
1. Seksjonsledelsen i NAF fastsetter endringer i KR
2. Serieutvalget (SU) er ansvarlig for å administrere, vurdere og bearbeide forslag til
endringer i KR for oversendelse til Seksjonsledelsen.
3. Dommer og regelutvalget (DRU) er høringsinstans i saker som gjelder endringer i KR.
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§1-4

Myndighet

1. KR administreres av Serieutvalget, med unntak av de oppgaver som er Seksjonsledelsens
oppgaver.
2. KR håndheves av Serieutvalget
3. For klage til serieutvalget påløper et gebyr på 500 kr. Unntatt er anmeldelser eller
innrapporteringer.
4. Vedtak fattet av Serieutvalget kan påklages til Seksjonsledelsen, som er ankeinstans
a. Ankegebyr pålydende 2.500 kr. må være betalt før klagen behandles. Velger SL å ikke
behandle anken, eller vinner anken frem, betales hele beløpet tilbake.
5. Vedtak fattet av Dommer –og regelutvalget kan påklages til Seksjonsledelsen, som er
ankeinstans
6. Vedtak fattet av Seksjonsledelsen kan påklages til NAIFs Ankeutvalg, som er ankeinstans
7. Vedtak etter kapittel 5 kan påklages til nærmeste overordnede organ
8. Hoveddommer har, under kamp, myndighet til å håndheve de deler av KR som har
betydning for kampens avvikling, og kan, dersom det er nødvendig, utsette, avbryte eller
stoppe kampen i samsvar med bestemmelsene i KR og spillereglene.
a. Dersom Hoveddommer velger å forkorte kamplengden eller avbryte kampen på
bakgrunn av sikkerhet til spillere, anses kampen likevel som gjennomført på ordinær
måte.
b. I slike tilfeller ender kampen minimum 0-35 eller resultatet av kampen blir stående i
favør ledende lag, med mindre det er det ledende laget som ønsker å avbryte
kampen.

§1-5 Frister for endringer og kunngjøring
1. Alle forslag til endringer skal sendes Seksjonsledelsen senest 30. august.
Seksjonsledelsen sender videre til Serieutvalget. Forslag skal være skriftlige.
2. DRU er høringsinstans i saker som gjelder endringer i KR
3. KR for kommende sesong skal kunngjøres for klubbene senest 15. desember

§ 1-6 Generalklausul
Ved overtredelse av KR kan vedtaksorganet eller klageorganet ilegge administrative
forføyninger. Disse kan ikke overstige 3 måneders utestengelse / kampkarantene, og
maksimalt 50.000,- kr for enkeltpersoner og 500.000,- kr for organisasjonsledd.
Strengere reaksjoner kan bare ilegges etter NIFs lover om straffebestemmelser.
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Kapittel 2 - Nasjonale konkurranser og kamper
§ 2-1 Konkurransesesong
En konkurransesesong omfatter perioden fra og med 1. januar til og med 31. desember.

§ 2-2 Rett til å organisere turneringer, kamper mv.
1. Rett til å organisere turneringer og kamper i Norge tilfaller NAF og dens
medlemsklubber og organisasjoner.
2. Serieutvalget skal godkjenne alle kamper og turneringer som spilles i Norge .
3. NAF sine offisielle konkurranser i Norge omfatter alle kamper som er organisert eller
sanksjonert av NAF eller IFAF. Sanksjonerte treningskamper ansees ikke som offisielle
kamper.
4. Lag fra NAF/NAIF sine medlemsklubber tillates ikke å arrangere treningskamper iht. § 12-7 mot lag som ikke er tilknyttet medlemsklubber i NAF/NAIF eller IFAF uten
godkjenning fra Serieutvalget. Serieutvalget kan vedta administrative forføyninger for
brudd på dette.

§ 2-3 Kontaktpersoner.
1. Alle medlemsklubber plikter til enhver tid å ha følgende kontaktpersoner:
a. Leder, ansvarlig for administrativ kontakt med NAF
b. Lagansvarlig, ansvarlig for kontakt mellom laget, Serieutvalget, DRU og andre lag
i samme serie. Hvert lag i seriespill skal ha en lagansvarlig.
c. Dommeransvarlig, kontakt mellom klubbens dommere og DRU og andre klubber.
d. Antidopingansvarlig, ansvarlig for klubbens antidopingarbeid og for kontakt med
tilsvarende ansvarlig hos NAF/NAIF og Antidoping Norge.
2. Klubbene plikter å oppgi og ved endringer oppdatere, telefon og e-post til disse. Dersom
en klubb står uten en eller flere av disse kontaktpersonene kan Seksjonsledelsen ilegge
klubben et gebyr på kr 1.000. Klubbens lag kan miste retten til å delta i seriespill dersom
ikke ny kontaktperson for klubbens lag innen rimelig tid meldes inn til NAF.

§ 2-4 Påmelding til offisielle seriespill
1. Alle lag som ønsker å delta i seriespill, må innen fristen satt i § 2-4-2 bekrefte
seriedeltakelse til neste konkurransesesongs seriespill. For deltakelse i Eliteserien og
Senior 1. div. kan man ikke melde på lag uten først å ha kvalifisert seg via deltakelse i
lavere divisjoner eller ved invitasjon fra SU.
2. Påmeldingsfristene/bekreftelsesfrist for lag deltagelse i seriespill er:
a. Eliteserien senior og Senior 1. div 1. oktober året før
b. Øvrige seniorserier og U17, 31. oktober året før
c. Dameserien, U19 og U15, 15. januar i samme konkurransesesong
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3. Serieutvalget kan godta etteranmeldelser dersom dette praktisk lar seg gjennomføre.
4. Klubber med lag i seriespill må innbetale serieavgift og evt. depositum for
seriedeltagelse fastsatt av ledermøtet for amerikansk fotball. Frist for innbetaling er 30.
januar for senior og U17, og 1. mai for Dameserien, U19 og U15.
5. SU kan innplassere lag/klubber i seriesystemet der SU finner det hensiktsmessig.
6. Manglende innbetaling av serieavgift og evt. depositum kan medføre at laget mister
retten til deltakelse i serien. Serieutvalget kan unntaksvis innvilge en klubb utsatt
betalingsfrist.
7. Lag som trekker seg etter påmeldingsfrist unntas ikke fra serieavgift.
8. Serieavgifter fra inneværende år skal være betalt i sin helhet før klubben tillates å melde
på lag for neste sesong.
9. Serieutvalget kan nekte klubber å melde seg på seriespill på bakgrunn av mangelfull
betalinger eller aktivitet.
10. Fullstendig kravs-liste kan fås av forbundskontoret.
11. Depositum og serieavgiftens størrelse fastsettes av ledermøtet for amerikansk fotball.
For andre offisielle konkurranser gjelder frister fastsatt av Serieutvalget eller utvalgt
arrangør.

§ 2-5 Kampdrakter
1. Ved påmelding/bekreftelse til serie, plikter alle medlemsklubber å rapportere farge på
hjemmedrakter til Serieutvalget. Hjemmedrakter kan ikke ha hvitt som hovedfarge.
2. Ved seriespill må medlemsklubber melde fra til Serieutvalget om endring av farger på
kampdrakter innen 1. mars for kamper i vårsesongen og 15 juni for kamper i
høstsesongen. Hvert lag som deltar i serie må ha tilgang på 2 draktsett i klart
kontrasterende farger. Et av disse settene må ha hvitt som hovedfarge, og skal benyttes i
alle kamper der klubbens lag er bortelag. Lag kan under særskilte omstendigheter få
unntak fra §2-5-2
3. NAF har rett til, innen 15. februar hvert år, å kreve at en klubbs lag i kommende sesong
bærer en av NAF sine anviste tekster eller reklame på venstre arm på sine kamptrøyer.
NAF plikter å dekke utgifter til reklametrykket.
4. I kamp i ES og Senior D1 skal lagets bukser være av samme farge og design. Jf. §1-4-4-f i
spillerreglene.

§ 2-6 Rett til å delta i offisielle konkurranser
1. Kun lag som tilhører NAF sine medlemsklubber, kan delta i offisielle konkurranser. En
medlemsklubb kan bare delta med ett lag i hver divisjon.
2. Dispensasjon for å delta med flere lag i samme serie, kan kun gis for spill i
aldersbestemte klasser der det ikke finnes flere divisjoner.
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§ 2-7 Divisjonsutforming
Seksjonsledelsen, etter innstilling fra Serieutvalget, treffer hvert år vedtak om
divisjonsutformingen (antall divisjoner, antall lag i divisjonene, geografisk inndeling
mv.), herunder forandringer, forflytninger for aktuelle lag mellom divisjoner og andre
justeringer. Kamplengde, antall spillere på banen og andre tilpasninger til spillereglene
som gjelder divisjonen og/eller aldersgruppen skal sendes ut med serieoppsettet. Dette
gjelder ikke walkover, utmelding eller når klubben avstår fra opprykk etter § 4-1.
Divisjonsutformingen for kommende konkurransesesong skal vedtas og presenteres
medlemsklubbene senest:
a. For Senior og U17, 15. desember

b. For Dameserien, U19 og U15, 15. mars

§ 2-8 Klubbforpliktelser
a) Klubber med lag i Eliteserien senior plikter samme år å ha minst to lag i seriespill i enten
U19-, U17- eller U15. Plikten anses som ikke oppfylt hvis laget trekker seg. Klubber med
lag i Senior 1.div plikter samme år å ha minst ett lag i seriespill i enten U19-, U17- eller
U15. Plikten anses som ikke oppfylt hvis laget trekker seg.
b) Klubber med lag på øverste nivå senior kan inngå samarbeidsavtaler jf. §9-4-2 om
juniorvirksomhet med andre klubber som ikke deltar med lag i samme divisjon.
c) Klubber som ikke oppfyller sine forpliktelser iht. §2-8-a, tillates ikke å ha profesjonelle
spillere oppført på spillerlisten ved deltagelse i serie påfølgende år.
d) Klubber med lag i seriespill plikter å sette seg inn i dokumenter relevante for
seriegjennomføring, herunder (inkluderer, men ikke begrenset til) kampreglementet,
spillereglene, etiske retningslinjer for dommerne.
e) Alle klubber med lag i serie, plikter å gjennomføre «Rent idrettslag» via Antidoping
Norge. «Rent Idrettslag» må fornyes minimum hvert 3. år.
f) Alle spillere som skal delta i serie skal gjennomføre «Ren utøver» via Antidoping Norge
før de kan delta i seriespill.

§2-9 Terminliste
1.

Kampoppsettet, uavhengig av divisjon og aldersbestemte grupper, skal sendes skriftlig til
medlemsklubbene fra Serieutvalget innen:
a. For Senior og U17, senest 15. desember
b. For Dameserien, U19 og U15, senest 15. mars
Den skal inneholde en terminliste. Medlemsklubbene skal senest 30 dager før seriestart
bekrefte terminlisten med tider og bane skriftlig til Serieutvalget. Er ikke bekreftelsen
mottatt innen 15 dager før seriestart, fratas retten til å delta med laget i seriespill, for
gjeldende konkurransesesong. Hvis særlige grunner foreligger, kan Serieutvalget gi
dispensasjon.

2.

Kamptidspunkter:
a. Kampstart skal være kl. 14.00
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b. Dersom det skal spilles to kamper på samme bane samme dag, skal kampstart
være kl. 12.00 og 15.00
c. Dersom det skal spilles 3 kamper på samme bane og dag er kampstart kl. 11.00,
14.00 og 17.00
d. Serieutvalget kan ved behov fravike fra disse tidspunktene eller godkjenne
endringer.
e. Der serie avvikles som turneringshelger kan Serieutvalget gi andre retningslinjer
enn de som er fastsatt over.

§ 2-10Seriepoeng

Seier gir 2 poeng, uavgjort 1 poeng og tap gir 0 poeng.
I kamper, i serier som leder til ett NM-sluttspill, som avsluttes med aktiv «løpende
klokke» jf. Spillereglene R-3-3-2, får vinnende lag maksimal en poengforskjell på 35 som
tellende inn til tabellen. Resultatet fra kampen står, mens kun en poengforskjell på 35
skårede poeng er tellende i tabellen.

§ 2-11 Rangering av lag i seriespill
1. Serien vinnes av det lag med flest poeng ved sluttspilt serie. Hvis to eller flere lag har
samme poengsum avgjøres serien slik:
a. Etter antall seriepoeng i innbyrdes oppgjør i seriespill
b. Poengforskjell i innbyrdes oppgjør.

Dersom lagene står likt, og det spilles sluttspill, rangeres lagene etter følgende
prosedyre inn til sluttspillet.

c. Total poengforskjell
d. Antall scoret poeng
e. Loddtrekning

2. Hvis to eller flere lag har spilt et ulikt antall seriekamper, avgjøres innbyrdes plassering
med seiersprosent. Det lag som har høyest seiersprosent vinner. Seiersprosent beregnes
ved å dele lagets totale poengsum med spilte kamper og dele summen med 2. Dersom to
lag har lik seiersprosent, beregnes innbyrdes plassering slik:
(Seriepoeng x 100) / (Antall spilte kamper x 2)

Eksempel: 7 poeng på 6 kamper gir 700/12 = 58,33 %
3. Dersom to lag har spilt et ulikt antall kamper, men har lik seiersprosent, beregnes
innbyrdes plassering slik:
a. Etter antall seriepoeng i innbyrdes oppgjør i seriespill
b. Poengforskjell i innbyrdes oppgjør
c. Loddtrekning
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§ 2-12 Kamphyppighet
Offisielle kamper i Senior, U19 og U17 skal tilpasses slik at lagene har minst 4 spillefrie
døgn mellom hver kamp. Serieutvalget kan ved spesielle behov gi dispensasjon, dersom
det lar seg gjennomføre i praksis.

§ 2-13 Søknadsplikt ved andre turneringer
Andre turneringer som er organisert eller sanksjonert av NAF, jf. § 2-2 -2, skal søkes til
Serieutvalget innen 1 mnd. før første konkurransedag.
Søknaden skal inneholde:
 Hvilke lag som deltar
 Konkurranseformen
 Turneringsformat
 Turneringsnavn
 Dato, tidspunkt og sted for turneringen
 Dommere og dommeroppsett
 Eventuelle unntak i spilleregler
 Det kan ikke gis dispensasjon for påbudt sikkerhetsutstyr og medisinsk tilsyn
 Serieutvalget, Seksjonsledelsen og Forbundsstyret kan nekte sanksjon av
turneringer eller kreve endringer

§ 2-14 Treningskamper

Treningskamper (dato, tid og sted) skal søkes Serieutvalget senest 21 dager før, dette
gjelder både nasjonale og internasjonale treningskamper. En treningskamp kan ikke
påvirke andre offisielle konkurranser, landslagsaktivitet som nevnt i § 2-2-2 eller
dommeroppdrag. Dersom det er tvil om at aktiviteten kvalifiserer til å defineres etter §
1-2-7 plikter klubben å konsultere Serieutvalget.

§ 2-15 Fri adgang
Ved offisielle kamper som nevnt i § 2-2-2 samt treningskamper etter § 2-14, ha
medlemmer av Forbundsstyret, Seksjonsledelsen med underlagte utvalg, NIFs
overliggende organer, ansatte i NAIF og NAFs lisensierte fotballdommere rett til fri
adgang.

Kapittel 3 - Regler for kamparrangement
§ 3-1 Kamper og turneringer eid av NAIF
NAIF ved NAF eier retten til sluttspill- og kvalifiseringskamper i seriespill og
norgesmesterskap, samt finaler i mesterskap. Serieutvalget kan overlate disse
arrangementer til valgfri arrangør etter nærmere regler fastsatt av Seksjonsledelsen.
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§ 3-2 Arrangørens plikter
1. I offisielle konkurranser etter § 2-2 (2), er den medlemsklubb som står oppført i
terminlisten først, hjemmelag og dermed arrangør. Dette gjelder ikke kamper etter § 3-1.
2. Dersom forsinkelse, opphold eller forlengelse av kampen fører til at hele eller deler av
dommerlaget ikke kan reise hjem som planlagt, plikter arrangøren å ordne og legge ut
for overnatting og/eller ny hjemtransport for de dommerne som har behov for dette.
Arrangør har krav på refusjon fra forbundet for rimelige utgifter til dette. NAF/NAIF kan
avslå refusjon dersom arrangør er ansvarlig for forsinkelsen.
3. Dersom arrangør er ansvarlig for at kampen forsinkes eller ikke kan avvikles kan
besøkende lag og/eller NAF/NAIF kreve erstatning for utgifter til kampen.

§ 3-3 Besøkende lag
1. Det besøkende lag skal ta kontakt med arrangør innen 5 døgn før kampstart for å avklare
praktiske forhold rundt kampen.
2. Det besøkende lag skal spille i hvite drakter. (Jf. §2-5-2)
3. Det besøkende lag plikter å medbringe maskinskrevet spillerliste i 3 eksemplarer.
4. Hvis det besøkende laget forsinkes eller andre forhold medfører forsinkelse skal
arrangøren og forbundet meddeles umiddelbart pr. telefon. § 3-3 gjelder begge hvis
ingen av lagene er arrangør, jf. § 3-1
5. Dersom besøkende lag er ansvarlig for at kampen forsinkes eller ikke kan avvikles kan
arrangør og/eller NAF/NAIF kreve erstatning for utgifter til kampen.

§ 3-4 Økonomi
1. Arrangør etter § 3-2 har i seriekamper rett til alle inntekter og er ansvarlig for alle
utgifter. Besøkende lag er ansvarlig for egne reise- og overnattingskostnader. Etter
skriftlig avtale kan kamper arrangeres helt eller delvis med felles økonomi.
2. Ved sluttspillkamper fordeles inntekter og utgifter etter avtale mellom Serieutvalget og
arrangør. Dersom hjemmebane i sluttspillkamper følger av utfallet av seriespillet er
hjemmelag arrangør og § 3-4-1 gjelder

§ 3-5 Kamparena
1. Ved offisielle kamper, jf. § 2-2 (2), skal arrangøren påse at arenaen holder god standard.
Krav til kamparena er regulert i kapittel 17. Hvis kampbanene mangler målstenger,
sidelinjer, sluttlinjer, 10-yardslinjer eller mållinjer, kan kampen ikke spilles og den
arrangerende klubben taper kampen på walkover.
2. Ved seniorkamp og i kamper i sluttspill må en fungerende resultattavle finnes. Mangel på
fungerende resultattavle kan medføre et gebyr på kr 1.000 per kamp. Serieutvalget kan
gi en advarsel ved første gangs forseelse i inneværende sesong.
3. Lagområdet må fysisk avsperres fra publikumsområdet.
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§ 3-6 Krav til arrangør to øverste divisjoner senior.
1. I kamper i senior herrer to øverste divisjoner skal det være kiosksalg i tilknytning til
kamparenaen etter de retningslinjer Serieutvalget setter.
2. I kamper i senior herrer to øverste divisjoner skal det være fungerende PA-anlegg med
trådløs mikrofon for Hoveddommer.
3. Kamper i senior herrer øverste divisjon skal spilles på arena med sitteplasser til
publikum.
4. Det skal være adgangskontroll til kamparena på senior herrer øverste divisjon.
5. Det skal være synlig kampklokke på kamparena på senior herrer øverste divisjon.

§ 3-7 Avlysning og endring av tidspunkt eller sted for kamp
1. En arrangør kan avlyse eller endre tidspunktet for en kamp bare med Serieutvalgets
godkjennelse.
2. Avlysning av en kamp må søkes til Serieutvalget innen 14 dager før kampstart. Hvis det
inntreffer ekstraordinære begivenheter, kan melding sendes innen dagen før kampstart.
Laget som søker om avlysning må dekke utlegg motstandere og NAF har hatt i
forbindelse med planlagt kamp. Et lag kan bare søke om én avlysning pr. sesong. Laget
taper kampen 30-0.
3. Dersom arrangør vil påberope seg Force majeure gjelder Serieutvalgets bestemmelser. I
slike tilfeller kan kampen avlyses uten at noe lag taper poeng. Serieutvalget kan avgjøre
at kampen spilles på ny dato, eller avlyse kampen uten tap av poeng for de involverte
lagene. I slike tilfeller skal Serieutvalget få beskjed så snart det er klart at kampen ikke
kan avvikles.
4. Endring av kampdato eller kamptidspunkt må søkes til Serieutvalget innen 14 dager før
kampstart. Søknaden skal inneholde skriftlig samtykke fra motstanderlag. Hvis det
inntreffer ekstraordinære begivenheter, kan søknaden sendes innen dagen før
kampstart.
5. Endring av kampbane, når den er rapportert og satt opp jf. § 2-9, skal søkes Serieutvalget
senest 14 dager før kampen.
6. Et lag taper kampen 0-35 på walkover (jf. § 4-1), og kan miste rett til videre seriespill
og/eller deltagelse i sluttspill hvis punktene over ikke overholdes.

§ 3-8 Kamprapport og spillerliste
1. For alle offisielle konkurranser, jf. § 2-2 (2), skal det føres kamprapport som skal fylles ut
av hoveddommeren.
2. Deltagende lag plikter å medbringe tre (3) spillerlister iht. gjeldende krav. NAF sin mal
skal benyttes
3. Spillerlister for begge lag skal legges ved kamprapporten. Listen skal leveres til
hoveddommer innen 1 time før kampstart. Kampen kan ikke starte før spillerlisten er
levert til hoveddommer.
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4. På forespørsel skal speaker og NAF/NAIFs representant på kamp få en kopi av
spillerliste.
5. Spillerlisten må være en nøyaktig fortegnelse over de som representerer laget i kampen,
og bare disse har lov til å være i lagområdet. Maler for kamprapport og spillerliste fås
ved henvendelse til NAF.
6. Antall spillere på spillerlisten kan ikke overskride 53 spillere på enhver gitt kampdag.
Antall ledere kan ikke overskride 20 på enhver gitt kampdag. Unntak for dette punktet er
U15- og U13 serien.
7. Minst en trener på spillerlisten må være sertifisert som trener gjennom NAFs
trenerløype.
8. Alle trenere og annet støttepersonell som skal stå i lagområdet under kamp må ha
minimum trenerlisens.
Kamprapport og spillerliste fås ved henvendelse til NAF.

§ 3-9 Plikter før og under kampen
1. Hoveddommer har ansvaret for:
a. At kampen ikke startes uten at godkjent førstehjelpspersonell er til stede.
b. At kampen ikke skal startes før begge lagene har nok spillere jf. §3-12,
hoveddommer kan nekte å godkjenne spillere som åpenbart ikke er skikket til
aktiv deltakelse i kampen.
c. Introduksjon av kampens dommere for begge lag.
2. Arrangør har ansvaret for:
a. Oppnevne en person som er arrangementsansvarlig/kampansvarlig.
Vedkommende må ikke være deltakende spiller, dommer, hovedtrener, chain
crew eller ballgutt.
b. Arrangementsansvarlig/kampansvarlig skal presentere seg for dommerlaget og
det besøkende lag når de ankommer kamparenaen, og være tilgjengelig før,
under og etter kampen og bistå disse med praktiske og arrangementsmessige
gjøremål.
c. Arrangementsansvarlig/kampansvarlig har rett til å bortvise publikum fra
kamparena/området, dersom oppførselen strider med NIFs lov eller
Kampreglementet.
d. Medisinsk ansvarlig skal presenteres for hoveddommeren av kampansvarlig
innen 20 minutter før kampstart, og være tilstede under hele kampen. Dersom
medisinsk ansvarlig ikke er lege, uniformert sanitetspersonell, autorisert
ambulansearbeider eller fysioterapeut må vedkommende være godkjent som
medisinsk ansvarlig av Serieutvalget. Medisinsk ansvarlig må være kledd slik at
man er lett gjenkjennelig for dommere, spillere og trenere.
3. Hoveddommer er ansvarlig for å inspisere og godkjenne chain, pylons og yardmarkers.
Chain må være av vanlig type, to "pinner" forbundet med en 10 yards lang lenke. Chain
av type "Quick stick" kan ikke benyttes. Chain må ellers oppfylle alle krav i NCAA regel 12-7. Pylons og Yardmarkers må oppfylle krav i spillereglene.
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4. Tre personer til chain-crew, over 15 år, og to ballgutter, over 13 år, skal være på plass og
melde seg til dommeren innen 20 minutter før kampstart. Hoveddommer kan nekte å
godkjenne personer til disse oppgaver.
5. Arrangør skal betale dommerlaget, jf. § 14-4
6. Besøkende lag og dommerlag skal ha tilgang til toalett, garderobe og dusj i rimelig
gangavstand fra kamparena senest 2 timer før kampstart. Dommerlaget skal om mulig
tilbys en garderobe separat fra lagene, hvis ikke dette kan imøtekommes skal dommerne
tilbys et rom til forberedelser og separat dusj etter kampen. Kan ikke deler eller ingen av
overnevnte krav imøtekommes, skal dette meddeles DRU og Serieutvalget snarest. Hvis
dette ikke er tilgjengelig på lagets kamparena må klubben før seriestart søke
dispensasjon om dette. Brudd på denne paragrafen kan medføre reaksjoner fra
Serieutvalget.
7. Besøkende lag har rett til å sette opp salg av egne klubbeffekter på kampdag.
8. Hjemmelaget skal ha tilgjengelig minst 3 godkjente kampballer. Og på dommerlagets
anmodning skal 6 nøytrale håndklær være tilgjengelig.
9. Arrangør i kamper i Eliteserien senior herrer, Senior 1.divisjon herrer, senior 2.divisjon
herrer, senior damer, U19 og U17 plikter å filme kampen iht. Serieutvalgets
retningslinjer. Kampen skal gjøres tilgjengelig for Serieutvalget og konkurrerende lag på
Hudl innen 24 timer etter fastsatt kampstart. Serieutvalget kan bøtelegge ansvarlig klubb
med inntil kr 500 per ikke innsendt kampfilm eller kampfilm som ikke er innenfor
Serieutvalgets retningslinjer.
10. Dersom dommeren konkluderer med at kampen ikke kan spilles, skal dommer kontakte
kontaktperson for Serieutvalget umiddelbart. Kampen kan ikke avlyses uten SU’s
godkjennelse.

§ 3-10Plikter etter kampen
1. Kamprapport og spillerlister skal sendes forbundskontoret av hoveddommeren senest
første virkedag etter kampslutt. Disse skal sendes i elektronisk format.
2. Hoveddommer skal snarest mulig etter kampslutt rapportere sluttresultat og navn,
nummer og lag på utviste spillere til Serieutvalget i henhold til Serieutvalgets instrukser.
Dersom det er ekstraordinære kommentarer på kamprapporten skal dette nevnes i
tekstmeldingen.

§ 3-11 Media
Direkte overføring i radio, TV eller Internett, i tillegg til film eller videoopptak, må ikke
skje dersom dette strider med Forbundsstyrets retningslinjer for slik direkteoverføring.
Forbudet gjelder ikke nyhetsdekning, opptak på film eller video for klubbenes interne
bruk. Forbundet eier alle rettigheter til levende bilder tatt på kamparena under
kampavvikling. Overføring av levende bilder skal søkes serieutvalget for tillatelse, eget
skjema skal benyttes.
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§ 3-12 Minimum antall spillere
En kamp kan ikke starte dersom et lag stiller til start med mindre enn 4 spillere mer enn
det maksimalt tillatte antallet på banen under et forsøk. I senior 11-mannsfotball er
kravet 7 spillere mer enn det maksimalt tillatte på banen under et forsøk. Serieutvalget
kan gi egne retningslinjer for serier som avvikles i turneringshelger.

§ 3-13 Oppførsel på kamp
All kampaktivitet skal gjennomføres i tråd med NAFs «Retningslinjer for oppførsel på
kamp». Klubbene er ansvarlig for å informere sine supportere, spillere og støttepersonell
om retningslinjene, som ligger som vedlegg til kampreglementet.
Retningslinjene revideres årlig, vedtas av seksjonsledelsen og publiseres senest 20
januar hvert år.

Kapittel 4 - Bestemmelser for lag som deltar i
konkurranser
§ 4-1 Ikke godkjent avlysning eller avbrytelse av kamp
1. Når et lag ikke møter til en kamp innen 30 minutter etter fastsatt kamptidspunkt eller
avbryter en kamp, anses laget for å ha tapt på walkover, og motstander tildeles seieren
med 35-0, med mindre motstanderlaget leder kampen med mer enn 35 poeng. I slike
tilfeller blir kampresultatet ved avbrytelsen av kampen stående. I særlige tilfeller kan en
kamp avbrytes uten at walkover tildeles et av lagene. Det å ikke stille med nok spillere til
kampstart iht. § 3-12 er likestilt med å ikke møte til kamp, jf. pkt. 1.
2. Lag som taper på walkover må sende inn en skriftlig forklaring på årsaken til
Serieutvalget senest ett døgn etter satt kampstart. Serieutvalget tar stilling i saken. Lag
som taper på walkover i seriekamp, sluttspill eller norgesmesterskap kan utestenges fra
seriespill og/eller sluttspill i inneværende konkurransesesong, og kan idømmes bot.
3. Hvis et lag utestenges fra videre seriespill, tas alle lagets kamper bort fra serietabellen.
Laget skal plasseres sist på tabellen og kan relegeres.
4. Lag som ikke møter til kamp kan ilegges gebyrer, bot eller erstatning hvis motstanderen,
dommere, arrangør eller NAF lider et økonomisk tap og vilkårene for erstatning forøvrig
foreligger.
5. Når kamper avlyses eller avbrytes etter at hele eller deler av dommerlaget har møtt til
kampen skal alle dommere som har møtt til kamp betales av hjemmelaget, som kan
kreve erstatning dersom vilkårene for dette foreligger.

§ 4-2 Lag som trekker seg fra konkurranser
1. Lag som trekker seg fra offisielle konkurranser (pågående seriespill, seriespill laget skal
delta i og sluttspillkamper), skal umiddelbart gi skriftlig beskjed til Serieutvalget,
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2.
3.
4.
5.

6.

motstander og arrangøren for førstkommende kamp. § 4-1 (4) gjelder tilsvarende. Lag
som trekker seg fra offisielle konkurranser mister evt. innbetalt depositum for
seriedeltagelse i sin helhet og kan ilegges administrative forføyninger.
Lag som trekker seg fra pågående seriespill eller seriespill laget skal delta i. Lagets
kamper fjernes fra den totale serietabellen. Laget skal plasseres sist på tabellen og kan
relegeres. Ingen avgifter eller kontingenter skal tilbakebetales.
Serieutvalget kan tilby et lag å ta over et annet lag sin plass i serien.
Et lag som har trukket seg fra seriespill eller ikke har deltatt i minst en
konkurransesesong, skal ved tilbakekomst begynne å spille i den laveste divisjonen i
regionen eller der hvor Serieutvalget bestemmer.
Dersom et lag ønsker å påberope seg Force Majeure som grunn til å trekke seg fra
offisielle konkurranser, forholder de seg til Serieutvalgets bestemmelser.
Lag som trekker seg fra serie kan ilegges gebyr eller erstatning hvis motstanderen,
dommere, arrangør eller NAF lider et økonomisk tap og vilkårene for erstatning for øvrig
foreligger. Dommere som har møtt til kamp skal dog alltid betales. Hjemmelag kan så
søke erstatning fra feilende lag.

Kapittel 5 - Internasjonale konkurranser og kamper
§ 5-1 Internasjonale konkurransebestemmelser i Europa
1. Spillere og dommere kan ikke delta i internasjonale konkurranser uten godkjennelse fra
Seksjonsledelsen.
2. I samtlige kamper mot lag fra IFAF-tilsluttede land, skal IFAFs bestemmelser og regler
anvendes.
3. Spillere og dommere som deltar i internasjonale konkurranser uten
forhåndsgodkjennelse fra Seksjonsledelsen kan ilegges administrative forføyninger
og/eller utestenges fra deltagelse i nasjonale konkurranser. Dommere kan miste sin
dommerlisens.

§ 5-2 Resultatrapportering
Resultatet fra internasjonale kamper skal meddeles NAF senest 1 time etter kampslutt av
arrangør. Dersom arrangør ikke er et norsk lag, skal dette sendes av deltakende norsk
lag.

§ 5-3 Landslag
1. Spillere som deltar på NAF sine landslag skal skrive under på NAF sin landslagskontrakt.
For spillere under 18 år skal også foresatte signere landslagskontrakten.
Seksjonsledelsen kan ved brudd på landslagskontrakten ilegge spilleren administrative
forføyninger i henhold til vilkårene i kontrakten.
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2. NAF sine klubber kan ikke nekte sine spillere å delta på NAF sine landslag, eller på
aktiviteter i regi av landslaget.
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ANNEN DEL - REPRESENTASJONSRETT FOR
SPILLERE
Kapittel 6 - Allmenne bestemmelser
§ 6-1 Forsikring
NAF/NAIF er ansvarlig for at samtlige lisensierte spillere, dommere, trenere og annet
støttepersonell tegner en kollektiv skadeforsikring i forbindelse med lisensiering. Den
kollektive skadeforsikringen forutsetter medlemskap i norsk folketrygd. Klubben er
ansvarlig for at en spiller og/eller dommer som ikke er medlem av norsk folketrygd
innehar en egen skadeforsikring før klubben registrerer lisens for nevnte spiller og/eller
dommer iht. §6-2

§ 6-2 Lisenser
1. Det er den enkelte klubbs ansvar å registrere lisens for egne spillere, dommere, trenere og
støttepersonell som oppholder seg i lagområdet på kampdag
2. Det er den enkelte klubbs ansvar at spillere, dommere trenere og støttepersonell som
oppholder seg i lagområdet ikke deltar i aktiviteter som krever lisens uten at lisens er betalt.
3. Lisens skal løses hos NAF før en spiller eller dommer tillates å delta i en offisiell
konkurranse, jf. § 2-2 (2). Lisens kan bare løses av NAIFs medlemsklubber. For å kunne
dømme i offisielle kamper må en dommer også ha bestått dommerprøven og være
godkjent som dommer av Dommer- og Regelutvalget.
4. Lisensen er personlig og bundet til den individuelle personen. En lisens er gyldig fra og
med betalingsdato og ut inneværende konkurransesesong.
5. Lisensbeløpet er den til enhver tid gjeldende sats fastsatt av ledermøtet. En lisens er ikke
gyldig før den er betalt.
6. Lag som har benyttet spiller med spillerforbud og/eller spiller uten gyldig overgang
og/eller ikke lisensiert(e) spiller(e) eller andre spillere uten rett til deltakelse i serie, på
spillerlisten, ilegges et gebyr pr spiller på kr 1.000,- i tillegg til lisensen. I tillegg kan laget
idømmes poengstraff eller tap av kampen. Ved tap av kamp idømmes resultatet 0-35,
med mindre laget tapte med mer enn 35 poeng. I slike tilfeller blir kampresultatet
stående.
7. NAF plikter å gjøre tilgjengelig for klubbene hvilke spillere, dommere og
trenere/støttepersonell som er lisensiert til enhver tid.
8. Profesjonelle spillere iht. kapittel 8 skal løse lisens som profesjonell spiller iht. NAFs
retningslinjer for dette. Ingen profesjonelle spillere kan delta på trening før lisens er
betalt.

§ 6-3 Klubbtilhørighet
1. En spiller som er lisensiert av NAF for en klubb, får ikke spille for noen annen klubb i
løpet av konkurransesesongen i NAFs sine offisielle konkurranser med mindre reglene i
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4.

5.

tredje del om overgangsbestemmelser følges eller dersom det foreligger en godkjent
farmerlagsavtale og/eller samarbeidsavtale mellom klubbene.
Klubbtilhørighet gjelder til og med neste konkurransesesong, hvis ikke klubben og
spilleren har en avtale som eksplisitt sier at klubbtilhørigheten ikke gjelder, eller om
vilkår i § 9-5 er oppfylt.
Dersom et lag i en klubb trekker seg fra en offisiell konkurranse etter § 4-2, gjelder
fortsatt overgangsreglene i tredje del om overgangsbestemmelser.
Klubbtilhørighet for treningskamper og turneringer er underlagt samme krav med
mindre SU har godkjent noe annet.
§6-3 gjelder også for dommere. Man kan ikke dømme for en annen klubb enn den man
spiller for. Man kan ikke være aktiv i samme konkurransesesong for mer enn en klubb
samtidig.

§ 6-4 Deltakelse i kamp
1. For å kunne delta i senior NM-sluttspill, må spilleren ha deltatt i minst 3 seriekamper i
den samme konkurransesesongen. Dispensasjoner kan kun innvilges på medisinsk
grunnlag, eller dersom spilleren på grunn av skolegang i utlandet har vært forhindret fra
å delta i nok seriekamper. Ved søknad om dispensasjon grunnet skolegang i utlandet må
dispensasjonen søkes før seriestart.
2. En spiller anses som å ha deltatt i en offisiell konkurranse, jf. § 2-2 (2), når spilleren var
ført opp som spiller på spillerlisten, var tilstede i lagområdet jf. §3-8 og hadde lovlig rett
til å delta i kamp.
3. Er en spiller spillerberettiget for flere enn ett lag i klubben, teller spillers deltakelse for
alle lag opp mot krav i §6-4-1.
a. Dette gjelder ikke kamper spilt på tvers av farmeravtale/samarbeidsavtale.
b. Minst en av de tre gjeldende kampene i § 6-4-1 må være for det lag som deltar i
NM-sluttspill.

§ 6-5 Rett til å spille i andre lag i samme klubb
En klubb som har mer enn ett lag i seriespill i samme aldersgruppe, skal senest 14 dager
før seriestart sende en liste til Serieutvalget på 20 spillere. I løpet av sesongen får disse
spillere kun delta på laget i den høyeste divisjonen. Øvrige spillere kan fritt delta på
klubbens lag i seriespill uten nærmere restriksjoner.

§ 6-6 Rett til å delta for farmerlag og hovedlag
1. To klubber som har lag i ulike divisjoner, kan inngå farmerlagsavtale. Avtalen skal være
skriftlig og må sendes til Serieutvalget innen 15. februar. Den klubb som har lag i høyere
divisjon betegnes som hovedlag. Den klubb som har lag i lavere divisjon betegnes som
farmerlag. Klubber som kan møte hverandre i sluttspill eller i plasseringskamp kan ikke
inngå en slik avtale.
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2. Hovedlagets medlemsklubb skal innen 14 dager før seriestart, sende Serieutvalget en
liste på ett gitt antall spillere:
Eliteserien: 20 spillere inkl. alle profesjonelle spillere jf. §8-1

Divisjon 1. senior: 15 spillere inkl. alle profesjonelle spillere jf. §8-1
I løpet av konkurransesesongen får disse spillere kun delta med hovedlaget. Det må løses
lisens for samtlige spillere på denne lista.
3. Øvrige spillere kan fritt delta på hovedlag og farmerlag uten nærmere restriksjoner.
4. En medlemsklubb kan bare inngå én farmerlagsavtale.

§ 6-7 Utvisning
1. En person som blir utvist, er automatisk utestengt fra neste offisielle serie- eller
sluttspillkamp for samme aldersbestemte serie og/eller nivå der utvisningen fant sted.
Alle spillere/trenere/støttepersonell som er oppført på spilleliste er underlagt denne
paragrafen.
a. Hvis en person blir utvist i den siste kampen i en konkurransesesong, blir
personen utestengt fra første offisielle serie- eller sluttspillkamp i samme
aldersbestemte serie der utvisningen fant sted, i kommende konkurransesesong.
b. En person som blir utvist i siste kamp i en aldersbestemt serie, og som
påfølgende konkurransesesong ikke lenger oppfyller kravene iht. § 7-2 til å delta i
denne aldersbestemte serien der utvisningen fant sted, skal sone sin utestengelse
i første offisielle serie- eller sluttspillkamp for neste alderstrinn.
c. En person som også er dommer er også suspendert fra å dømme kamper i samme
periode. I særskilte tilfeller kan det søkes dispensasjon fra SU.
d. En person kan ikke stå oppført på spilleliste for noe lag i perioden karantenen
sones.
e. Overgang etter bestemmelsene i tredje del, får ingen betydning for § 6-7.
f. For spillere som er berettiget for flere lag innenfor samme klubb, skal
utestengelsen sones på det laget som spilleren spilte for da han ble utvist. Hvis
spilleren er berettiget til å spille for flere lag i samme klubb kan han ikke delta på
nivå der utvisningen skjedde eller på høyere nivå mens karantenen sones.
g. For spillere som er berettiget for flere lag, enten via farmeravtale eller
samarbeidsavtale, skal straffen sones for det laget spilleren har tilhørighet til.
Hvis spilleren er berettiget til å spille for flere lag i samme klubb kan han ikke
delta på nivå der utvisningen skjedde eller på høyere nivå mens karantenen
sones.
h. Det skal alltid sones en kamps utestengelse ved utvisning. Serieutvalget kan
utestenge spilleren fra en annen kamp spilleren er spilleberettiget for dersom
utestengelsen ikke kan sones for samme lag som spilleren spilte på da
utvisningen fant sted.
i. Serieutvalget kan i særskilte tilfeller oppheve en karantene såfremt det allerede
er sonet en kamp iht. §6-7-G og denne er på samme nivå eller høyere enn der
utvisningen fant sted.
2. Seksjonsledelsen kan idømme flere kampers karantene dersom det foreligger særlige
grunner for dette.
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3. En utvist person ansees å ha sonet sin utestengelse dersom kampen som han skulle stå
over ikke ble spilt grunnet årsaker utenfor kontroll av vedkommende lag. Dersom
avlysningen av kampen skjedde før utvisningen, skal personen likevel stå over neste
kamp.
4. Klage på automatisk idømt karantene må senest meldes SU 24 timer etter oppsatt
kampstart, og den formelle klage må senest 48 timer etter oppsatt kampstart sendes SU.
5. I særskilte omstendigheter kan SU ilegge en person karantene i etterkant av gjennomført
kamp. Karantenen kan kun ilegges ved utvetydig bevis.
Ved særskilte omstendigheter menes at regelbruddet er av den karakter at det skulle ha
ført til automatisk utvisning, f. eks. slag og/eller slåssing, eller annen usportslig oppførsel
under kamp.
6. Klager på regelbrudd for situasjoner som ikke ville ført til direkte utvisning vil avvises
uten behandling.
7. Bestemmelsene i § 6-7 gjelder også for utvisninger i treningskamper med krav til
dommere.

§ 6-8 Prioritering av kamper
1. Ingen juniorspillere (de som er spillerberettiget på U19 eller lavere) kan delta i to
kamper samme serierunde for to forskjellige lag, dette gjelder også for to forskjellige lag
i samme klubb, inkludert farmeravtaler og samarbeidsavtaler.
2. Ingen seniorspillere (ikke spilleberettiget på aldersbestemt nivå) kan delta i to kamper
samme dag for to forskjellige lag, dette gjelder også for to forskjellige lag i samme klubb,
inkludert farmeravtaler og samarbeidsavtaler.
3. Deltakelse i kamp under §6-8-1 og 6-8-2 defineres som oppført som spillere på
spillerlisten.
4. Spillere har rett til å prioritere hvor han/hun skal spille. En spiller som velger å spille på
landslaget istedenfor en konkurranse for sin klubb, kan ikke straffes for dette av sin
klubb.

§ 6-9 Rett til premiering
Antall som er berettiget til premiering er begrenset oppad til 53 spillere og 20 ledere per
lag. Unntak gjelder på U15 nivå. På U13-nivå følges NIFs barneidrettsregler.

Kapittel 7 - Aldersbestemte klasser
§ 7-1 Aldersgrenser
1. Man kan delta på:
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2.

3.
4.
5.

a. Eliteserie og 1. div herrer fra og med det året spilleren fyller 18 år.
b. 2. divisjon herrer fra og med det året spilleren fyller 17 år.
c. Senior kvinner fra og med det året spilleren fyller minimum 16 år.
d. U-19 er spillere som fyller høyst 19 år og minimum 16 år i løpet av kalenderåret.
e. U-17 er spillere som fyller høyst 17 år og minimum 15 år i løpet av kalenderåret.
f. U-15 er spillere som fyller høyst 15 år og minimum 13 år i løpet av kalenderåret.
g. U-13 omfattes av barneidrettsbestemmelsene.
Serieutvalget kan gi dispensasjon til spillere som:
a. Fyller 17 år i kalenderåret for eliteserien og 1. divisjon herrer
b. 15 år i kalenderåret på U-19
c. 14 år i kalenderåret på U-17
d. Dersom spilleren er under 18 år må foresatte gi skriftlig samtykke til dette.
Spillere som søker om dispensasjon må ha vært lisensiert sesongen før det søkes
dispensasjon eller ha deltatt i minst en offisiell kamp på lavere aldersnivå
tidligere i sesongen.
e. Det gis ingen aldersdispensasjon for spill på2. divisjon herrer, dame senior, U15, U-13 og U-11 nivå.
Ved dispensasjon gjelder fortsatt §6-8.
For alle søknader om dispensasjon for å delta i høyere aldersklasse, skal NAFs
standardskjema for aldersdispensasjon, signert av spillerens foresatte og lagets
hovedtrener, benyttes.
Jenter i rett alder kan fritt delta på U-11, U-13 og U-15 nivå.

Fra og med 2019:
Senior herrer fra og med det året spilleren fyller 18 år

Kapittel 8 – Rett til deltakelse i kamp
§ 8-1 Spilleberettigelse
1. Antall profesjonelle- og amatørspillere:
a. Lag i eliteserien herrer eller NM‐sluttspill får benytte seg av maksimalt 1 (en)
profesjonelle spillere på spillerlisten. Unntak er lag fra klubber som ikke har
oppfylt sine forpliktelser iht. § 2-8 a.
b. Lag i senior 1.divisjon herrer får benytte seg av maksimalt 1 (en) profesjonelle
spillere på spillerlisten. Unntak er lag fra klubber som ikke har oppfylt sine
forpliktelser iht. §2-8 a.
c. Lag i øvrige seniorserier kan ikke benytte profesjonelle spillere.
d. Lag i juniorserie eller juniorsluttspill kan ikke benytte profesjonelle spillere.
e. Lag som skal benytte profesjonelle spillere i seniorspill må meddele
Serieutvalget senest 7 dager før spilleren deltar i sin første seriekamp.
2. Definisjoner:
a. Som utenlandsk spiller regnes alle som ikke er norsk statsborger. En spiller med
dobbelt statsborgerskap, hvorav det ene er norsk regnes som norsk.
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b. Som ikke-europeisk spiller regnes statsborgere fra alle land utenfor EU/EØS. En
spiller med dobbelt statsborgerskap, hvorav det ene er fra EU/EØS land, regnes
ikke som ikke-europeer.
c. Som profesjonell spiller regnes spillere som mottar lønn eller andre
skattepliktige ytelser fra klubben som overstiger 17.500 NOK pr. kalenderår.
d. Som amatørspiller regnes spillere som ikke mottar lønn eller andre skattepliktige
ytelser fra klubben, hvor lønn/ytelser fra klubben ikke overstiger 17.500 NOK i
løpet av kalenderåret, og/eller innehar en arbeidskontrakt med ansettelsesgrad
over 50% som har vart lengre enn 3 mnd. før seriestart og varer over 2 mnd.
etter serieslutt jf. 8-1-3-c.
e. Serieutvalget kan i særskilte situasjoner godkjenne status som amatørspiller.
Godkjennelsen forutsetter at spilleren ikke mottar lønn eller skattepliktige
ytelser fra klubben.
3. Dokumentasjonskrav:
a. Alle spillere som skal delta i eliteserien og/eller NM-sluttspill eller Senior
1.divisjon som amatør må fremlegge dokumentasjon på at de oppfyller kravene
for å være amatør til NAIF senest innen 2 uker før deltakelse. Spillere under 18 år
som deltar i serien, samt spillere som har tidligere lagt frem dokumentasjon på
permanent lovlig opphold, er unntatt fra denne reglen uansett nasjonalitet.
b. Dokumentasjon på full studieplass ved norsk studiested oppfyller kravet for
amatørstatus.
c. Ikke-europeiske spillere må ha gyldig arbeids- og oppholdstillatelse i Norge i
henhold til norsk lov. Klubben er ansvarlig for at kravet er oppfylt. Kopi av
arbeidstillatelse må sendes til NAIF senest innen 1 uke før deltakelse i eliteserien
og eller NM-sluttspill. Arbeidsforholdet må minimum starte 3 mnd. før
sesongstart og tidligst ende 2 mnd. etter sesongslutt. Som ikke-europeisk
amatørspiller må du dokumentere oppholdstillatelse for mer enn 1 år.
d. Lisens må være betalt før spiller kan delta på sin første trening.

§ 8-2 Oppholds- og arbeidstillatelse trenere og annet støttepersonell
Utenlandske trenere og annet støttepersonell som står oppført på lagets spillerliste på kampdag
må ha lovlig arbeids- og oppholdstillatelse. Trenere som er ikke-europeer og som ønsker å delta
i kamp som trener på sidelinjen må dokumentere lovlig arbeids- og oppholdstillatelse senest 1
uke før deltakelse i første kamp.
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TREDJE DEL -OVERGANGSBESTEMMELSER
Kapittel 9 - Spilleroverganger mellom NAFs
tilknyttede klubber
§ 9-1 Allmenne bestemmelser
1. Spillere har rett til å gjennomføre en overgang til en annen klubb, med mindre
moderklubben har saklig grunn for å nekte en overgang. Serieutvalget avgjør om
situasjonen tilsier at en overgang skal kunne stoppes.
2. For at en overgang skal kunne skje og at spilleren skal kunne få delta for den nye
klubben skal overgangspapirer fylles ut i henhold til NAFs retningslinjer og oversendes
NAIF innen utløpet av den lovlige overgangsperioden, jf. § 9-3.
3. For at en overgang skal kunne godkjennes må overgangsgebyr fastsatt av
Seksjonsledelsen være betalt.

§ 9-2 Fastsetting og godkjennelse av overganger
1. NAIF behandler overganger på vegne av Serieutvalget og skal skriftlig bekrefte
overgangen til alle involverte parter.
2. Hvis spiller allerede er lisensiert for inneværende konkurransesesong, og Serieutvalget
har bekreftet overgangen, skal spiller ikke lisensieres på nytt.
3. Serieutvalget har taushetsplikt og skal tilstrebe at overenskomsten etterleves.

§ 9-3 Overgangsperiode
1. Overganger mellom norske klubber må meldes innen 1. desember for spillere som skal
delta i seniorserie i inneværende konkurransesesong.
2. Overganger mellom norske klubber må meldes innen 15. februar for spillere som skal
delta i Dameserien, U-19-serien eller U15-serien i inneværende konkurransesesong.
3. Overganger mellom norske klubber må meldes innen 1. desember for spillere som skal
delta i U-17-serien i inneværende konkurransesesong.
4. Overganger etter disse frister kan kun godkjennes av SU etter søknad. SU plikter å
innhente uttalelse fra spiller, avgivende klubb og mottagende klubb.
5. Ingen spiller kan delta for to forskjellige lag i samme serie eller konkurranse.

§ 9-4 Tidsbegrenset overgang og samarbeidsavtaler
1. En spiller som tilhører en klubb som ikke har lag i en aldersgruppe spilleren er berettiget
til spill i, har rett til å foreta en tidsbegrenset overgang til en klubb som har lag i denne
aldersgruppen. Tidsbegrenset overgang angis på overgangsskjema.
2. Serieutvalget kan velge å godkjenne samarbeidsavtaler mellom to klubber, der den ene
klubben ikke har lag i en bestemt aldersklasse, som gir spillere i klubben rett til å delta i

KR 2018 – Amerikansk Fotball
26

Norges Amerikanske Idretters Forbund
Amerikansk Fotball

den andre klubbens lag i vedkommende aldersklasse uten at overgangspapirer må
sendes inn. Avtalen skal være skriftlig og må sendes til Serieutvalget innen 15 februar for
vårsesongen og 1 juli for høstsesongen.
3. For tidsbegrenset overgang gjelder alle øvrige bestemmelser i kapittel 9.

§ 9-5 Spillere som er fritatt for overgangsregler
1. En person som ikke var aktivt medlem i en klubb foregående konkurranseår kan fritt gå
til ny klubb.
2. Hvis en klubb opphører å eksistere kan spillere fra denne klubben gå til en annen klubb,
forutsatt at spilleren ikke har deltatt i en offisiell konkurranse, § 2-2 (2), for klubben i
inneværende konkurransesesong.

Kapittel 10 - Internasjonale overganger mellom
klubber tilsluttet IFAF
§ 10-1 Felles bestemmelser
1. Spillere som ønsker godkjennelse for internasjonal overgang, skal inneha en godkjent
ITC (International transfer Card) fra IFAF. Internasjonale overganger søkes via
forbundsadministrasjonen NAIF v/generalsekretær. Klubbene tillates ikke å registrere
lisens på en spiller jf. § 6-2 før ITC foreligger.
2. For spillere som ønsker godkjennelse for internasjonal overgang, skal søknad utfylles i
henhold til § 9-1.
3. Ingen spiller kan delta i 2 parallelle serier samtidig.
4. I avtalen med den nye klubben skal det tas forbehold om at spilleren ikke skal nektes å
delta i landslagsspill eller forberedelser til dette, at det er spilleren selv som prioriterer
og at spilleren ikke kan straffes for sin beslutning av noen av partene.
5. IFAFs anliggende foretas av NAIF. Før øvrig gjelder IFAFs regler, samt de
overenskomster NAIF har med andre organisasjoner.

§ 10-2 IFAF Regulations governing the international transfers of players
”IFAF Regulations governing the international transfers of players” gjelder med de
begrensninger som følger av norsk rett.

Kapittel 11 - Overgang mellom klubb eller
organisasjon som ikke er tilsluttet NAF
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§ 11-1 IFAF Regulations
IFAFs regler gjelder, med de begrensninger som følger av norsk rett.

§ 11-2 Fellesbestemmelser
For at en spiller skal kunne gjennomføre en overgang til en klubb eller organisasjon som
ikke er tilsluttet NAF, EFAF eller IFAF, må følgende vilkår være oppfylt: Begge klubber/
organisasjoner skal være enige om overgangen, og søknad i henhold til tilpassede deler
av § 9-1 og/eller § 10-1 skal være godkjent, og eventuell overgangssum skal være betalt.
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FJERDE DEL - TVISTER MELLOM
ENKELTPERSONER OG/ELLER KLUBBER
Kapittel 12 - Fellesbestemmelser
§ 12-1 NAIFs og NAFs kompetanse
NAF og/eller NAIF kan opptre som konfliktløser i tvister mellom enkeltpersoner og/eller
klubber, ref. NIFs lov § 1-4 om selvdømme.
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FEMTE DEL - PROTESTER
Kapittel 13 - Saksbehandlingsregler
§ 13-1 Overtredelser av kampreglementet
Overtredelser av kampreglementet behandles etter retningslinjer i NIFs lover, § 11-2 og
NAIF sitt sanksjonsreglement.
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SJETTE DEL - DOMMERBESTEMMELSER
Kapittel 14 - Fellesbestemmelser
§ 14-1 Dommeruttak
Dommeransvar i offisielle konkurranser fordeles av DRU. Klubbene som er pålagt
dommeransvar, jf. § 15-2, skal stille med det antall dommere som Serieutvalget i samarbeid med
DRU bestemmer.

§ 14-2 Lisensiering av dommere
Lisensavgiften for dommere fastsettes årlig av ledermøtet for amerikansk fotball og innbetales
til NAIF, iht. gjeldende frister. En godkjent dommer kan ikke dømme kamper før lisens er betalt.

§ 14-3 Dommerens ansvar
1. Dommere må oppfylle kravene etter «Lisensnivåer og krav for dommere i NAF»
2. Dommere kan kun delta i kamper sanksjonert/godkjent av SU.

§ 14-4 Dommerens plikter
1. Hoveddommeren eller medlemsklubb med pålagt dommeransvar, jf. § 15-2, skal
kontakte arrangør innen 5 dager før kampstart. Hvis kontakt ikke oppnås, skal
Serieutvalget kontaktes snarest.
2. Dommer plikter å følge DRUs bestemmelser og prosedyrer. Dommerlaget skal ankomme
kampen innen 2 timer før kampstart. Blir dommerlaget forsinket, skal arrangøren
kontaktes.
3. Hoveddommers plikter fremgår av § 3-7, 3-8 og 3-9. Hoveddommer har i tillegg ansvaret
for å rapportere eventuelle mangler på spilleutstyr, arrangør eller kamparena.
4. Dersom en dommer som er uttatt til et dommeroppdrag av DRU ikke kan dømme, skal
det meldes fra til DRU snarest mulig, og dommeren er selv ansvarlig for å skaffe en
erstatter.
5. Der klubber har dommeransvar er dommerens klubb ansvarlig for erstatter dersom en
av de oppsatte dommerne ikke kan dømme kampen. Kampens hoveddommer skal
snarest mulig meddeles om byttet.
6. En kamp kan aldri starte med færre en 4 dommere. Dette gjelder ikke i de serier der
normal dommerlagstørrelse er færre enn 4. Dersom antall dommere under en kamp
faller under 4 grunnet skade eller lignende, er det opp til Hoveddommer eller dennes
reserve å avgjøre om kampen kan fortsette. Slike kamper skal som hovedregel fullføres.
7. Dommer som ikke møter til kamp kan ilegges et gebyr på opptil kr. 2.000.
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§ 14-5 Dommerens rettigheter
1. Dommeren har rett til reisegodtgjørelse og dommerhonorar etter fastsatte satser.
Dommeren har rett til betaling gjort etter forbundets direktiver. Manglende betaling av
dommere kan medføre sanksjoner for klubben.
2. Dommerlag har rett til overnattingsplass hvis dommerlaget senest 14 dager før kampdag
etterspør overnattingsplass og dommerlaget har minst 300 kilometer enkel reise til
kampen. NAIF v/NAF betaler i slike tilfeller for overnattingen.
3. Dommerhonoraret fastsettes hvert år av Seksjonsledelsen og publiseres av DRU i et
separat dokument. DRU kan beslutte å justere dommerhonoraret for turneringshelger og
lignende.
4. DRU kan beslutte at en kamp skal spilles med flere dommere enn minimumskravet. I
slike tilfeller er det DRUs ansvar å skaffe dommere utover minimumskravet. Arrangør
kan etter kampen kreve at NAF refunderer dommerhonoraret/ene for de(n) ekstra
dommeren/dommerne.

§ 14-6Lisensieringsnivå på dommere
DRU fastsetter minimumsnivå for lisenskrav til dommere i alle offisielle konkurranser jf.
«Lisensnivåer og krav for dommere i NAF»

§ 14-7 Dommerens habilitet
En dommer kan ikke dømme et lag dersom:
a. Dommeren selv er, eller har vært, trener eller spiller for laget i inneværende
sesong.
b. Har nærmeste familie deltakende i en av de to involverte lagene. Dette gjelder
ektefelle, samboer, kjæreste, barn eller foreldre.

Kapittel 15 - Klubbens dommerforpliktelser
§ 15-1 Klubbens utdanningsforpliktelser
1. For at en medlemsklubb skal ha ett et lag i seriespill, skal klubben ha minst 3 godkjente
og lisensierte dommere. For klubber som deltar med lag i Eliteserien og 1. div. senior
skal klubben ha minst 4 godkjente og lisensierte dommere.
2. Hvis en klubb har to eller flere lag i seriespill samtidig skal klubben i tillegg ha minst 2
godkjente og lisensierte dommere for hvert lag utover det første.
3. Alle klubber må ha minst én C-dommer (eller høyere) pr lag i seriespill. Kravet gjelder
fra 3. år etter at klubben stilte sitt første lag i seriespill. Klubber som stiller lag i
Eliteserien må ha minst én dommer med B-lisens eller høyere.
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4. For at en dommer skal telle opp mot klubbens dommerforpliktelser må dommeren møte
de krav som fastsettes av DRU
5. Lisensiering skjer i regi av NAF. Dommerens klubb registrerer lisens på dommeren.
6. Serieutvalget kan gi lettelser i kravene til lisensierte for klubber og lag.
7. Medlemsklubber som ikke har et tilstrekkelig antall godkjente dommere kan ilegges
bøter, trekkes seriepoeng eller nektes deltakelse i seriespill.
8. En medlemsklubb kan ikke straffes etter § 15-1 dersom inndragelse av lisens medfører
at de ikke oppfyller sin dommerkvote i den inneværende konkurransesesongen.

§ 15-2 Medlemsklubbs dommeransvar
1. Medlemsklubb kan av DRU tildeles dommeransvar i offisielle konkurranser.
Dommeransvar innebærer at medlemsklubben har ansvar for at dommere kommer til
kampen, samt at dommere opprettholder sine forpliktelser i henhold til KR.
2. Hvis en kamp blir innstilt på grunn av at dommere ikke kommer til kampen, kan
dommeransvarlig klubb bli erstatningsansvarlig hvis vilkårene for erstatning foreligger.
Ved delt dommeransvar er den klubb som dommeren/dommerne tilhører, som ikke
møtte, selv ansvarlig. Om dommere fra begge klubber som har delt dommeransvar ikke
kommer, er begge dommeransvarlige klubber likt ansvarlige.
3. Ved gjentatte brudd på § 15-2-1 kan DRU inndra lisensen til den aktuelle dommeren for
resten av konkurransesesongen.

Kapittel 16 - Dommerens utstyr
§ 16-1 DRUs direktiv
Dommere og dennes utstyr skal følge de direktiv som fastsettes av DRU og av DRUs
godkjente dommermanual. Sponsor og reklame på dommerdrakter reguleres av NAF sitt
reklamereglement.
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SYVENDE DEL - NAFS ENDRINGER OG TILLEGG TIL
IFAFS REGLER
Kapittel 17 - Felles bestemmelser
§ 17-1 Spillere og utstyr
§ 17-2 Spilleregler
«IFAF Rules and Interpretations» skal brukes. I tillegg skal dokumentet” Unntak fra og
tillegg til IFAFs regler for NAF” legges til grunn. Dette dokumentet redigeres årlig av DRU
Spilleregelutvalget og vedtas endelig av Seksjonsledelsen 15. januar for inneværende
konkurransesesong. Spilleregelutvalget er ansvarlig for å utforme regeltolkninger.
Serieutvalget kan vedta særlige regeltilpasninger for en gitt serie.

§ 17-3 Banemerking

1. En amerikansk fotballbane er 120 yards lang, inkludert 2 målsoner på 10 yards i hver
kortende av banen, og 160 fot bred.
2. Hvis banen må kortes inn pga. plassmangel kan det kun kortes inn 10 yards. Hvis dette
skal skje, skal det gjøres på midten av banen hvor avstanden mellom 40- og 50 yardsmerke kortes inn likt på begge sider av 50 yard-linjen.
3. Banen skal merkes i henhold til IFAFs regler ref. §17-2, dog banen skal minimum merkes
med dette:
•
•
•
•
•
•
•
•

Sidelinjer
Sluttlinjer
10-yardslinjer
5-yard linjer (gjelder kun Eliteserie og D1 senior herrer)
Mållinjer
Trenerlinje (kan stiples)
Midtsonemerke (minimum på hver 10-yard linje)
Innbyttermerke på hver 10-yard linje

4. Alle linjer, med unntak av trenerlinjen, må være heltrukket, malt i henhold til IFAFs
regler for banemerking. Kritt kan ikke benyttes uten forhåndsgodkjenning.
5. Ved mangler på banemerkingen, skal dette meldes NAF av hoveddommer i
dommerrapporten.
6. Hvis banemerkingen er utydelig, eller av dårlig kvalitet, eller ved feil av oppmåling av
banen, er det opp til hoveddommer i samråd med SU å avgjøre om kampens spilles.
7. Ved mangler på banemerkingen kan dette medføre forføyninger til arrangør.
8. Hvis kampbanene mangler målstenger, sidelinjer, sluttlinjer, 10-yardslinjer eller
mållinjer, kan kampen ikke spilles og den arrangerende klubben taper kampen på
walkover.
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