Endringer i KR fra 2016 til 2017
§1-2 Definisjoner
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 farmer- eller
samarbeidsavtale, iht. §1-2-3. Unntaket gjelder også for landslagstreninger.

§ 2-4 Påmelding til offisielle seriespill
5.

SU kan innplassere lag/klubber i seriesystemet der SU finner det hensiktsmessig.

§ 2-10 Seriepoeng (Poengforskjell)
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.

§ 2-14 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.

Walkover endres fra 30-0 til 35-0

§ 3-8 Kamprapport og spillerliste
8.

Alle trenere og annet støttepersonell som skal stå i lagområdet under kamp må ha minimum
trenerlisens.

§ 3-10 Plikter etter kampen
1. Kamprapport og spillerlister skal sendes forbundskontoret av hoveddommeren senest første
virkedag etter kampslutt. Disse skal sendes i elektronisk format.

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.

§ 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.

§ 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.

§ 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.
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 spiller som også er dommer er også suspendert fra å dømme kamper i samme
periode. I særskilte tilfeller kan det søkes dispensasjon fra SU.
d. Overgang etter bestemmelsene i tredje del, får ingen betydning for § 6-7.

e. 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.
f. 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.
g. 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.
h. 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.

§ 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.
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.

9-3

Overgangsperiode

1. Overganger mellom norske klubber må meldes innen 1.mars for spillere som skal delta i
seniorserie i inneværende konkurransesesong.
2. Overganger mellom norske klubber må meldes innen 15. august for spillere som skal delta i
Dameserien, U-19-serien eller U15-serien i inneværende konkurransesesong.
3. Overganger mellom norske klubber må meldes innen 15. mars for spillere som skal delta i U17-serien i inneværende konkurransesesong.
4. I spesielle tilfeller kan dispensasjon gis av Serieutvalget.
5. Ingen spiller kan delta for to forskjellige lag i samme serie eller konkurranse.

§ 10-1

Felles bestemmelser

3. Ingen spiller kan delta i 2 parallelle serier samtidig.

§ 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.

§ 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 yards-merke
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

