2019 JAMBOREE U13
ARRANGEMENT HÅNDBOK
TACKLE AMERIKANSK FOTBALL

JAMBOREE – HENSIKT OG FILOSOFI:
Klubber og forbund sammen, ønsker vekst på yngre alderstrinn i Tackle Amerikansk fotball i
Norge. Det tar tid å samle mange nok spillere i egen klubb til å starte et helt lag i seriespill, slik vi
kjenner det i Norge i dag. Jamboree handler om muligheten til å spille/konkurrere i Tackle
Amerikansk fotball, uten at klubben må ha mange nok til å stille et helt lag. Videre velger vi at
ingen klubber får delta med eget klubblag. Dermed stiller alle likt. Man trener sammen og spiller
sammen med andre i samme alder. Hensikten er videre at spilleregler, bane og
baneutstyrsbehov forenkles/reduseres. Vi bruker derfor 7-manns regler og «halv bane.»
Nytt for 2019 er at vi spiller scrimmage kamper, uten dommere. Dette betyr at trenere deler
dommeransvar. Dette igjen håper vi på sikt vil skape rom for regionale jamborees, som også
sparer klubber for reisekostnader ved aktivitet for denne aldersgruppen.
Spillere på hver Jamboree samling inndeles i like lag. Antallet lag beror på antall spillere totalt.
Trenere fra klubben deler på trener og lederansvar gjennom treninger og kamper. Forbundets
S.A.F.E. prinsipper, brukes og læres bort i trening. Hensikten er at alle får spille så mye som
mulig, på en sikker og god måte. Spiller kan delta kun på treninger hvis de ønsker det. Det
benyttes også vektregler for økt sikkerhet.
Avtalte Jamboree datoer 2019, sted og arrangør (plass til flere!!):
Søndag 2. juni
Frogner, Oslo – arrangør Vålerenga Trolls
Søndag 16. juni
Bøn, Eidsvoll – arrangør Eidsvoll 1814s (Overnatting mulig fra lørdag)
Lørdag 14. september
Frogner, Oslo – arrangør Oslo Vikings
Lørdag 31. august
Bøn, Eidsvoll – arrangør Eidsvoll 1814s (Overnatting mulig)

PÅMELDING og KONTAKTPERSONER:
Påmelding av klubb med ca. antall spillere, trenere og ledere skjer til den enkelt arrangør klubb,
minimum 10 dager før arrangement. Forbundets settes på kopi; jbj@nif.idrett.no
Påmelding skal inneholde navn på ledere og trenere, samt navn og fødselsår på spillere.
Informasjon om ankomst tidspunkt og evt. overnatting og andre behov må selvsagt også
informeres til/diskuteres med arrangør.
Til arrangementet medbringes en utfylt spiller liste med fullt navn og fødselsdato for spillere
som deltar fra din klubb. Denne sendes også på epost til arrangørens kontaktperson OG til
Forbundet. Spiller listen finnes her, og er den samme som brukes ved andre kamper/serier:
http://amerikanskeidretter.no/amerikansk-fotball/#dokumenter
Kontaktperson NAIF:
Jørgen Benestad-Johansen. Telefon: 90990809. Epost: jbj@nif.idrett.no
Kontaktpersoner arrangør 2019
Vålerenga Trolls: (2. juni – påmeldingsfrist 23. mai):
Alexander Dybdahl. Telefon: 988 19 876. Epost: alexander.dybdahl@glasspaper.no
Eidsvoll 1814’s: (16. juni - påmeldingsfrist 6. juni) og (31. august – påmeldingsfrist 21. august)

Erik Johnsen. Telefon: 47 23 81 09. Epost: erik__johnsen@hotmail.com
Oslo Vikings: (14. September – påmeldingsfrist 4. september)
Carina Nilstun. Telefon: 97 73 17 00. Epost: carina.nilstun@gmail.com

ALDERSKLASSER og LISENS:
Utøverne deles inn i U13 og (eventuelt i U11, dersom det er mange nok i U11. Også her er
hensikt å spille Tackle). U13 kamper kan spilles av dem født i 2006, 2007 og 2008. Eventuelle
U11 kamper kan spilles av dem født i 2008, 2009 og 2010. Det gjøres INGEN unntak på dette.
Dersom man er for gammel/ung kan man delta i samlingen, men ikke spille kampene. Kun
trening gjelder også evt. noen tilfeller av spillere født i 2004 som ikke har U15 tilbud i egen
klubb. Eller spillere som ikke ønsker å delta i kampene.
Alle spillere som deltar aktivt på samlingen må løse 0-12 eller 13-15 års junior lisens. Dette er den
eneste deltageravgiften for Jamborees og gir noe inntekter som gjør forbundet i stand til å tilby U13
samlinger og dekke mesteparten av kostnader. Jamboree koster ellers ingenting for klubb eller
spillere fra forbundets side. Deltager betaling informasjon finnes her:
http://amerikanskeidretter.no/forbund/#lisens-og-forsikring
SPILLEREGLER:
U13 (og evt. U11) jamboree kamper spilles med forbundets 7-manns regler. Disse finnes på:
http://amerikanskeidretter.no/amerikansk-fotball/#reglement
Det benyttes TDJ baller. Lær eller composite.

VEKTKLASSE REGLER:
Spillere på 65kg eller over (55kg på U11) kan ikke løpe med ballen og kan kun spille O eller D linje.
Det eneste unntaket er om en spiller over 65/55kg ønsker å spille QB. Det har han eller hun selvsagt
lov til det, men skal da ikke løpe over LOS (line of scrimmage) med ballen (kun kaste eller hand-off).
Ansvaret for at vektklassene overholdes ligger hos head coach/ leder fra den enkelte klubb. I
tvilstilfeller foretar NAIF ansvarlig en avgjørelse og har endelig beslutnings myndighet, etter
diskusjon blant trenere. Det skal IKKE kontroll veies spillere.
BANENS MÅL:
U13 (og evt. U11) jamboree kamper spilles på bane som har følgende mål: Banen skal være minst 50
yards lang (45,72 meter) og maks 55 yards lang (50,29 meter). Dette inkluderer målsonene på 10
yards (9,14 meter) hver i hver ende av banen. Bredden på banen skal være mellom 90 fot/30 yards
(27,43 meter) og 102 fot/34 yards (31,09 meter).
Ved bruk at bane som allerede har oppmerking for Amerikansk fotball, benyttes 50 yards totalt.
Eksisterende endzone benyttes som en endzone, spillsone er fra 0 til 30 yards og den andre
endzonen fra 30 til 40 yards. Dette betyr at «midtstreken» er på den 15. yard linje. Sidelinjene i 7manns blir da «kjeglet» eller krittet der nummer/innbytte merkene er på en ordinær bane.
ARRANGØR KLUBBENS PLIKTER:
Arrangør klubb (AK) er vertskap for kortreiste og langveis reisende klubber. De må oppnevne en
Jamboree- ansvarlig (kampansvarlig) som alle kan ta kontakt med for lokale forhold. Videre må
arrangørklubb skaffe til veie skole/gymsal lignende overnattingsmuligheter så nær bane som

mulig. Arrangørklubb skal skaffe, betale for og koordinere medisinsk personell. AK skal og være
kontaktpunkt for dommere som skal ha tilgang til garderobe. AK skal merke bane/ ha
banemerkings utstyr, downboks, kamp og trenings-baller, samt ballpersoner. Arrangør skal også
samle, og gjøre tilgjengelig, lister over påmeldinger til alle deltagende klubber. Det er ønskelig at
arrangør legger til rette for sosial fokus, gjerne med felles måltid og eller annen matservering.
Aktiviteter som skaper vennskap på tvers av klubber i og rundt samlingen er også ønskelig.
Nytt for 2019 er at Jamboree kjøres som scrimmage, hvor trenere er dommere. Dette betyr at
arrangør i samspill med deltagende klubber må fremskaffe trenere med regelkunnskap som kan
dømme de ulike kampene.
NAIF PLIKTER:
Å stille med/ utnevne minimum 1 stk. forbundsrepresentant til samlingen. Denne personen har
siste ord i eventuelle uenigheter eller saker som krever diskusjon. NAIF dekker forhånds avtalte
kostnader for medisinsk personell samt benyttet utstyr og eventuell baneleie og
overnattingsleie (i type skole), etter regning. Det kan og etter avtale dekkes kostnader eller
deler av kostnader for ett felles måltid, etter regning. Alle kostnader faktureres NAIF i etterkant,
med vedlagt fakturagrunnlag.
TRENERES PLIKTER (utvidet i 2019):
Treneres absolutte og øverste prioritet er sikkerhet for alle spillere. Det vil si at spillere fra din
klubb har betalt lisens og bruker regelriktig beskyttelses utstyr, som er i god stand og godt
tilpasset hver enkelt spiller. Trenere skal derfor overholde og være ambassadør for spilleregler,
vekt regler og aldersklasse regler. Trenere skal gjøre sitt ytterste for at erfarings- og fysiske
forskjeller hos spillere, ikke skaper farlige situasjoner i trening eller kamp. Trenere kan delta i
huddle på banen og skal se til at alle har en god opplevelse på Jamboree. Trenere er også dem
som er best egnet til å forklare budskapet om vektregler og aldersregler til spillere.
Nytt for 2019 er at Jamboree kjøres som scrimmage, hvor trenere er dommere. 1 trener-HD
med fløyte og 1 trener-dommer på hver sidelinje.
FORMAT PÅ U13 Jamboree SAMLING:
FORSLAG TIMEPLAN 2-dagers samling (individuell endringer vil forekomme):
Fredag:
Evt. ankommer tilreisende lag fredag kveld.
Lørdag:
Trening i 1 til 2 timer fra kl. 11 hvis tilreisende har ankommet fredag. Fra kl. 14 hvis langveis
tilreisende ankommer lørdag. Denne treningen skal minimum inneholde SAFE tackling driller.
Kamper i 2-3 timer totalt lørdag ettermiddag. Evt. trening/ gjennomgang i 1 time etterpå.
Søndag:
Kort trening/ repetisjon og så kamper. Avsluttes senest kl. 13, dersom tilreisende lag.

Dersom langveis tilreisende lag IKKE melder seg på, kan resterende lokale lag bli enige om å kjøre
samlingen kun på lørdag. Da med en noe lengre lørdag og gjerne 2 bolker med kamper. Dersom
spillere i U11 aldersklassene ikke ønsker å trene/ spille i utstyr må dette bli opp til det enkelte
arrangement å vurdere. Vi ønsker å fremme Tackle, men vi ønsker selvsagt ikke å hindre aktivitet.
Husk bare at: Når alle sparkespill er fjernet, banen er vesentlig forkortet og riktige teknikker er
innlært – blir Tackle fotballen på Jamboree en langt tryggere og mer utviklende versjon.

Kontakt informasjon klubber – HJELP meg å oppdatere for 2019:
Antall klubber som har aktivitet for U13:
Vikings, Trolls, Lillestrøm, Sand, Eidsvoll, Trondheim, Kolbotn ????????
Klubber som tror det kan bli aktuelt med aktivitet for U13 i 2019:
·
Fredrikstad, Tønsberg, Olavs Menn, Haugesund, Gladiators, Åsane, Fortress??????

Kontakt informasjon (hjelp oss å oppdatere):
Vålerenga Trolls:
Alexander Dybdahl. Telefon: 98819876. Epost: alexander.dybdahl@glasspaper.no
Åsane Seahawks:
????
Eidsvoll 1814’s:
Erik Johnsen. Telefon: 47238109. Epost: erik__johnsen@hotmail.com
Lillestrøm Starfighters:
Patrick Hamnøy. Telefon: 93061645. Epost: patrick.hamnoy@gmail.com
Oslo Vikings:
Carina Nilstun. Telefon: 97 73 17 00. Epost: carina.nilstun@gmail.com
Trondheim Amerikansk Fotball Klubb:
Andreas Garnes, trener og styret. Epost: ahgarnes@gmail.com
Kolbotn Hunters:
Pontus Rulander, trener og styret. Epost: pontus@iruhl.org - kolbotn.hunters@gmail.com
Sand Falcons:
Greg Kleidon, trener og sportslig leder. Epost: gkleid1@gmail.com - sandfalcons@gmail.com

Lag som jobber med å ha U13:
Haugesund Hurricanes:
Kristian Austrheim, Sportslig leder. Epost: kristianaus@hotmail.com - post@hurricanes.no
Kristiansand Gladiators:
post@gladiators.no

Tønsberg Raiders:
Ingen person. Epost: post_taif@hotmail.com
Kongsvinger Fortress:
Erik Fjellum, leder. Epost: erikfjellum@hotmail.com
Sarpsborg Olavs Menn:
Travis Cornwell, trener. Epost: travis.l.cornwell@gmail.com
Fredrikstad Kings:
Are Bye, sportslig leder. Epost: abye@fredrikstadkings.no
Andre lag jeg tror har U13 aktivitet:
Bærum:
Mads Hilton, trener. Epost: Mads.hilton@hotmail.com – Leder: mrjklausen@gmail.com

