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Første del - Fellesbestemmelser
Kapittel 1 - Reglementets gyldighet
§ 1-1

Omfang

Konkurransereglementet (KR) gjelder for alle typer spill av amerikansk fotball i Norge som
er sanksjonert av Norges Amerikanske Idretters Forbund (NAIF) og Seksjonen Amerikansk
Fotball (AFN). 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 §3-4 og §3-5

§1-2

Definisjoner

§1-3

Ansvar

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 AFN sine offisielle konkurranser eller sanksjonerte
treningskamper. Med klubb menes NAIF-AFN 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 AFN/NAIF.
6. Med internasjonal konkurranse og/eller kamp menes kamp der minst et deltagende lag ikke
tilhører medlemsklubb i AFN/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 farmer- eller
samarbeidsavtale, iht. §5-5 og 9-4. Unntaket gjelder også for landslagstreninger.

1. Seksjonsledelsen i AFN 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. Dommerutvalget (DU) er høringsinstans i saker som gjelder endringer i KR.
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§1-4

Myndighet

§1-5

Frister for endringer og kunngjøringer

§ 1-6

Generalklausul

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 200 kr. Unntatt er anmeldelser eller
innrapporteringer.
4. Vedtak fattet av Serieutvalget kan påklages til Seksjonsledelsen, som er ankeinstans
a. Ankegebyr pålydende 1.000 kr. må være betalt før klagen behandles. Velger SL å
ikke behandle anken, eller vinner anken frem, betales hele beløpet tilbake.
b. Vedtak fattet av Dommer –og regelutvalget kan påklages til Seksjonsledelsen, som er
ankeinstans
c. Vedtak fattet av Seksjonsledelsen kan påklages til NAIFs Ankeutvalg, som er
ankeinstans
d. Vedtak etter §3-4, §3-5 og §3-6 kan påklages til nærmeste overordnede organ

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

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.

Kapittel 2 - Konkurranser og kamper
§2-1

Konkurransesesong

En konkurransesesong omfatter perioden fra og med 1. januar til og med 31. desember.
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§2-2

Rett til å organisere turneringer, kamper

§ 2-3

Rett til å delta i offisielle konkurranser

§ 2-4

Divisjonsutforming

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

1. Kun lag som tilhører AFN 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 og i turneringer.
3. AFN sine offisielle konkurranser i Norge omfatter alle kamper som er organisert eller
sanksjonert av AFN eller IFAF. Sanksjonerte treningskamper ansees ikke som offisielle
kamper.
4. Lag fra AFN/NAIF sine medlemsklubber tillates ikke å arrangere treningskamper iht. § 1-27 mot lag som ikke er tilknyttet medlemsklubber i AFN/NAIF eller IFAF uten godkjenning
fra Serieutvalget. Serieutvalget kan vedta administrative forføyninger for brudd på dette.

1. 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. Antall spillere på banen skal sendes ut til klubbene i god tid før frist for
påmelding til serie. Divisjonsutformingen for kommende konkurransesesong skal vedtas og
presenteres medlemsklubbene senest:
a. For Eliteserien Senior herrer, 1. divisjon senior herrer og U17, 15. desember
b. For 2. divisjon senior herrer, Dameserien, U19 og U15, 15. Mars
2. Kamplengde andre tilpasninger til spillereglene som gjelder divisjonen og/eller
aldersgruppen skal sendes ut seneste 15. februar
3. SU kan arrangere og gjennomføre turneringer i alle aldersklasser. Divisjonsutforming
(aldersklasser i hver enkelt turnering) defineres i Turneringsdelen av
konkurransereglementet eller defineres i invitasjonen til hver enkelt turnering.
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§ 2-5

Søknadsplikt ved andre turneringer

Andre turneringer som er organisert av NAIF/AFN eller dens medlemsklubber, eller
sanksjonert av AFN, jf. § 2-2, skal søkes til Serieutvalget innen 1 mnd. før første
konkurransedag.
Egne bestemmelser gjelder for 7’ turneringer i samarbeid med forbundet.

Kapittel 3 - Regler for kamparrangement
§3-1

§ 3-2

§3-3

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. Alle serie og sluttspillkamper som streames, skal streames gjennom forbundets
plattform. Klubben står i tillegg fritt til å streame kamp via egne plattformer.

Oppførsel på kamp

All kampaktivitet skal gjennomføres i tråd med NAIFs «Retningslinjer for oppførsel på
kamp». Klubbene er ansvarlig for å informere sine supportere, spillere og støttepersonell
om retningslinjene, som ligger som vedlegg til Konkurransereglementet.

Hoveddommers rett og mandat på kampdag

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.
Dersom Hoveddommer velger å forkorte kamplengden eller avbryte kampen på bakgrunn
av sikkerhet til spillere, anses kampen likevel som gjennomført på ordinær måte.
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.
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§3-4

Fri adgang

Ved offisielle kamper som nevnt i §2-2 samt treningskamper etter §7-10 og §12-9 har
medlemmer av Forbundsstyret, Seksjonsledelsen med underlagte utvalg, NIFs overliggende
organer, ansatte i NAIF og AFNs lisensierte fotballdommere rett til fri adgang.

§3-4

Internasjonale konkurransebestemmelser i Europa

§3-5

Resultatrapportering

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.

§3-6

Resultatet fra internasjonale kamper skal meddeles AFN senest 1 time etter kampslutt av
arrangør. Dersom arrangør ikke er et norsk lag, skal dette sendes av deltakende norsk lag.

Landslag

1. Spillere som deltar på AFN sine landslag skal skrive under på AFN 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.
2. AFN sine klubber kan ikke nekte sine spillere å delta på AFN sine landslag, eller på
aktiviteter i regi av landslaget.

Kapittel 4 - Allmenne bestemmelser
§4-1

Spilleregler

1. «IFAF Rules and Interpretations» skal brukes. I tillegg skal dokumentet” Unntak fra og
tillegg til IFAFs regler for AFN” legges til grunn. Dette dokumentet redigeres årlig av DU
Spilleregelutvalget og vedtas endelig av Seksjonsledelsen 15. januar for inneværende
konkurransesesong. Spilleregelutvalget er ansvarlig for å utforme regeltolkninger.
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§4-2

a. Serieutvalget kan vedta særlige regeltilpasninger for en gitt serie.

Forsikring

AFN/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. §4-3

§4-3

Lisenser

§4-4

Oppholdstillatelse trenere og annet støttepersonell

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 AFN før en spiller eller dommer tillates å delta i en offisiell
konkurranse, jf. § 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. AFN 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. AFNs
retningslinjer for dette. Ingen profesjonelle spillere kan delta på trening før lisens er betalt.

1. Utenlandske trenere og annet støttepersonell som står oppført på lagets spillerliste på
kampdag må ha lovlig oppholdstillatelse.
a. Utenlandske trenere må kunne dokumentere lovlig oppholds og arbeidstillatelse til
Serieutvalget senest 1 uke før vedkommende deltar i sin første kamp.
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b. Annet støttepersonell som ønsker å delta i kamp på sidelinjen må kunne
dokumentere lovlig oppholdstillatelse på oppfordring av SU.

Kapittel 5 - Overgangsbestemmelser
§5-1

Allmenne bestemmelser

§5-2

Fastsetting og godkjennelse av overganger

§5-3

Overgangsperiode

1. Alle aktive medlemmer 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.
a. Med Aktivt medlem menes alle som innehar en lisens for en klubb, med unntak av
stabslisens.
2. For at en overgang skal kunne skje og at vedkommende skal kunne få delta for den nye
klubben skal overgangspapirer fylles ut i henhold til AFNs retningslinjer og oversendes
NAIF innen utløpet av den lovlige overgangsperioden, jf. § 5-3.
3. For at en overgang skal kunne godkjennes må overgangsgebyr fastsatt av Seksjonsledelsen
være betalt, og §10-4 i NIFs lov må være oppfylt.
a. Unntak fra §5-3 kan ikke godkjennes etter seriestart.
b. Ved særskilte tilfeller kan overgang godkjennes for U15, eller yngre, etter seriestart.
c. Hvis SU godkjenner en overgang på dommer etter overgangsfristen, vil dommeren
fortsatt telle opp mot klubbens dommerkrav (klubben dommeren går fra)
førstkommende konkurransesesong.

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.

1. Overganger mellom norske klubber må meldes innen 1. desember for spillere som skal
delta i seniorserie i neste 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 neste konkurransesesong.
4. Overgang for dommere mellom Norske klubber må meldes innen 1. desember.
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5. Overganger etter disse frister kan kun godkjennes av SU etter søknad. SU plikter å innhente
uttalelse fra spiller, avgivende klubb og mottagende klubb.
6. Ingen spiller kan delta for to forskjellige lag i samme serie eller konkurranse.

§5-4

Utlån og samarbeidsavtaler

§5-5

Spillere som er fritatt for overgangsregler

§5-6

Internasjonale overganger - Felles bestemmelser

1. En spiller som tilhører en klubb som ikke har lag i en aldersgruppe spilleren er berettiget til
deltagelse i, har rett til å foreta et utlån til en klubb som har lag i denne aldersgruppen.
Utlån 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 den
andre klubbens lag i vedkommende aldersklasse uten at overgangspapirer må sendes inn.
Avtalen skal være skriftlig og må sendes til Serieutvalget innen 15 Januar for vårsesongen
og 15 april for høstsesongen.
3. For utlån gjelder alle øvrige bestemmelser i kapittel 5.

1. En person som ikke var aktivt medlem i en klubb foregående konkurranse år 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, jf. §2-2, for klubben i
inneværende konkurransesesong.

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. §4-2 før ITC foreligger.
2. For spillere som ønsker godkjennelse for internasjonal overgang, skal søknad utfylles i
henhold til §5-6.
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.
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§5-7

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 6 – Tvister og saksbehandling
§6-1

§6-2

NAIFs og AFNs kompetanse

AFN og/eller NAIF kan opptre som konfliktløser i tvister mellom enkeltpersoner og/eller
klubber, ref. NIFs lov §1-4 om selvdømme.

Overtredelser av Konkurransereglementet

Overtredelser av Konkurransereglementet behandles etter retningslinjer i NIFs lover §11-2
og NAIF sitt sanksjonsreglement. Fratakelse eller suspendering av dommersertifiseringen
anses ikke som utelukkelse i sin helhet fra idretten.
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Andre del – Elitereglement

Kapittel 7 - Nasjonale konkurranser og kamper - Elite
§7-1

Definisjoner

§7-2

Kontaktpersoner.

§7-3

Påmelding til offisielle seriespill

1. Elite defineres som Eliteserien og Divisjon 1 Senior Herrer.
2. En konkurransesesong omfatter perioden fra og med 1. januar til og med 31. desember.

1. Alle medlemsklubber plikter til enhver tid å ha følgende kontaktpersoner:
a. Leder, ansvarlig for administrativ kontakt med AFN
b. Lagansvarlig, ansvarlig for kontakt mellom laget, Serieutvalget, DU og andre lag i
samme serie. Hvert lag i seriespill skal ha en lagansvarlig.
c. Rapportere navn og kontaktinformasjon på hvert lags hovedtrener klubben stiller
med i seriespill.
d. Dommeransvarlig, kontakt mellom klubbens dommere og DU og andre klubber.
e. Antidopingansvarlig, ansvarlig for klubbens antidopingarbeid og for kontakt med
tilsvarende ansvarlig hos AFN/NAIF og Antidoping Norge.
f. Klubber som tilbyr aktivitet for barn under 13 år plikter å ha en
«Barneidrettsansvarlig» Navn og kontaktinformasjon på vedkommende skal
meddeles NAIF.
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 AFN.

1. Alle lag som ønsker å delta i seriespill, må innen fristen satt i §7-3-3 bekrefte seriedeltakelse
til neste konkurransesesongs seriespill, samt:
a. Ha minimum 10 lisensierte spillere i korrekt alder for serien man melder seg på til i
året serien gjennomføres.
b. Ha minimum 15 registrerte lisenser senest 15 januar.
c. Ha minimum 15 betalte lisenser senest 31 januar
Oppfylles ikke overnevnte krav fjernes laget automatisk fra serie.
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2. 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.
3. Påmeldingsfristene/bekreftelsesfrist for lag deltagelse i seriespill er:
a. Vårserier: 31. oktober året før
4. Serieutvalget kan godta etteranmeldelser dersom dette praktisk lar seg gjennomføre.
5. Klubber med lag i seriespill må innbetale serieavgift for seriedeltagelse fastsatt av
ledermøtet for amerikansk fotball. Frist for innbetaling er 30. januar for vårserier.
6. SU kan innplassere lag/klubber i seriesystemet der SU finner det hensiktsmessig.
7. Manglende innbetaling av serieavgift kan medføre at laget mister retten til deltakelse i
serien. Serieutvalget kan unntaksvis innvilge en klubb utsatt betalingsfrist.
8. Lag som trekker seg etter at oppsettet er publisert unntas ikke fra serieavgift.
9. Serieavgifter fra inneværende år skal være betalt i sin helhet før klubben tillates å melde på
lag for neste sesong.
10. Serieutvalget kan nekte klubber å melde seg på seriespill på bakgrunn av mangelfull
betalinger eller aktivitet.
11. Fullstendig oversikt over krav kan fås av forbundskontoret.
12. Serieavgiftens størrelse fastsettes av ledermøtet for amerikansk fotball.

§7-4

Kampdrakter

§7-5

Klubbforpliktelser

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.
3. 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 §7-4-1
4. AFN har rett til, innen 15. februar hvert år, å kreve at en klubbs lag i kommende sesong
bærer en av AFN sine anviste tekster eller reklame på venstre arm på sine kamptrøyer. AFN
plikter å dekke utgifter til reklametrykket.
5. Lagets bukser skal være av samme farge og design. jf Regel 1-4-4-F i spillereglene.

1. 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.
2. 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.
3. Klubber med lag på øverste nivå senior kan inngå samarbeidsavtaler jf. §5-4 om
juniorvirksomhet med andre klubber som ikke deltar med lag i samme divisjon.
4. Klubber som ikke oppfyller sine forpliktelser iht. §7-5-1 eller 2 tillates ikke å ha
profesjonelle spillere oppført på spillerlisten ved deltagelse i serie påfølgende år.
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5. Klubber med lag i seriespill plikter å sette seg inn i dokumenter relevante for
seriegjennomføring, herunder (inkluderer, men ikke begrenset til)
Konkurransereglementet, spillereglene, etiske retningslinjer for dommerne.
6. Alle klubber med lag i serie, plikter å gjennomføre «Rent idrettslag» via Antidoping Norge.
«Rent Idrettslag» må fornyes minimum hvert 3. år.
7. Alle spillere som skal delta i serie skal gjennomføre «Ren utøver» via Antidoping Norge før
de kan delta i seriespill.

§7-6

Terminliste

§7-7

Seriepoeng

1. Kampoppsettet, uavhengig av divisjon og aldersbestemte grupper, skal sendes skriftlig til
medlemsklubbene fra Serieutvalget innen 15. desember for vårserier.
2. Deltagende klubb skal senest 15. mars bekrefte kampbane til SU. Endringer etter 15. mars
skal gjøres etter satte regler for søknad om endringer.
3. Kamptidspunkter:
a. Kampstart skal være kl. 14.00
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 avvike fra disse tidspunktene eller godkjenne
endringer.

§7-8

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.

Rangering av lag i seriespill

1. Dersom alle lag i seriespill har spilt like mange kamper rangeres lagene etter poeng. Dersom
noen lag i seriespill har spilt ulikt antall kamper rangeres lagene etter seiersprosent.
Seiersprosent beregnes ved å dele lagets totale poengsum på to ganger antall spilte kamper,
slik:
(Seriepoeng) / (Antall spilte kamper x 2)

Eksempel: 7 poeng på 6 kamper gir: 7 / 12 = 0,58 333... = 58,333%
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2. Dersom to eller flere lag ligger likt etter §7-9-1 rangeres lagene slik: (I tilfeller hvor 2 eller flere
lag står likt etter at man kan skille ut 1 eller flere lag, skal man gå tilbake til kriterium a og
rangere de resterende lagene)
a. Etter prosentmessig andel av lagets seriekamper laget har møtt opp til
b. etter seiersprosent i innbyrdes oppgjør i seriespill. For at dette punktet skal telle må alle
gjeldende lag ha spilt mot hverandre, eller et lag må ha slått samtlige andre lag på lik
seiersprosent.
c. Etter poengforskjell i snitt per kamp i innbyrdes oppgjør i seriespill. For at dette
punktet skal telle må alle gjeldende lag ha spilt mot hverandre, eller et lag må ha slått
samtlige andre lag på lik seiersprosent.
d. Etter seiersprosent i kamper mot andre lag fra samme avdeling: i tilfeller der samtlige
lag er fra samme avdeling og det spilles seriekamper mot lag fra andre avdelinger.
e. Etter poengforskjell i snitt per kamp i kamper mot andre lag fra samme avdeling: i
tilfeller der samtlige lag er fra samme avdeling og det spilles seriekamper mot lag fra
andre avdelinger.
f. Total poengforskjell i snitt per kamp.
g. Fair Play
I.
Færrest antall utvisninger.
II.
Færrest antall regelbrudd for usportslig oppførsel.
h. Loddtrekning
3. Dersom en serie ikke går til sluttspill rangeres kun lagene etter poeng/seiersprosent og § 7-8-2
a, b og c.

§7-9

§7-10

Kamphyppighet

Offisielle kamper skal tilpasses slik at lagene har minst 96 timer mellom avspark i hver
kamp. Serieutvalget kan ved spesielle behov gi dispensasjon, dersom det lar seg
gjennomføre i praksis.

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 § 1-27 plikter klubben å konsultere Serieutvalget.
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Kapittel 8 - Regler for kamparrangement – Elite
§8-1

§8-2

Kamper og turneringer eid av NAIF

NAIF ved AFN 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.

Arrangørens plikter - Elite

1. I offisielle konkurranser, jf. §2-2, er den medlemsklubb som står oppført i terminlisten først,
hjemmelag og dermed arrangør. Dette gjelder ikke kamper etter §8-1.
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. AFN/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 AFN/NAIF kreve erstatning for utgifter til kampen.

§8-3

Besøkende lag - Elite

§8-4

Dommere til kamp - Elite

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. §7-4)
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. §8-3 gjelder begge lag 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 AFN/NAIF kreve erstatning for utgifter til kampen.

§8-5

En kamp kan aldri starte med færre en 5 dommere. Dersom antall dommere under en kamp
faller under 5 grunnet skade eller lignende, er det opp til Hoveddommer eller dennes
reserve å avgjøre om kampen kan fortsette. Slike kamper skal som hovedregel fullføres.

Kamparena

1. Ved offisielle kamper, jf. § 2-2, skal arrangøren påse at arenaen holder god standard. 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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2. En amerikansk fotballbane er 120 yards lang, inkludert 2 målsoner på 10 yards i hver
kortende av banen, og 160 fot bred.
3. 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.
4. Banen skal merkes i henhold til IFAFs regler, dog banen skal minimum merkes med dette:
• Sidelinjer
• Sluttlinjer
• 10-yardslinjer
• 5-yard linjer
• Mållinjer
• Trenerlinje (kan stiples)
• Midtsonemerke (minimum på hver 5-yard linje)
• Innbyttermerke på hver 10-yard linje
a) Alle linjer, med unntak av trenerlinjen, må være heltrukket, malt i henhold til IFAFs
regler for banemerking. Kritt kan ikke benyttes uten forhåndsgodkjenning.
b) Ved mangler på banemerkingen, skal dette meldes AFN av hoveddommer i
dommerrapporten.
c) 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.
d) Hvis kampbanene mangler målstenger, sidelinjer, sluttlinjer, 10-yardslinjer eller
mållinjer, kan kampen ikke spilles og den arrangerende klubben taper kampen på
walkover.
5. Krav til kamparena:
a) Garderober til besøkende lag og dommerlaget innenfor rimelig gåavstand fra banen.
b) Det skal det være kiosksalg i tilknytning til kamparenaen etter de retningslinjer
Serieutvalget setter.
c) Det skal være fungerende PA-anlegg med trådløs mikrofon for Hoveddommer
d) Det skal være sitteplasser til publikum.
e) Det skal være adgangskontroll til kamparenaen.
f) Det skal være synlig kampklokke på kamparena.
g) 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.
h) Lagområdet må fysisk avsperres fra publikumsområdet.
6. Ved mangler på banemerkingen eller kamparena kan dette medføre forføyninger til
arrangør.
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§8-6

Avlysning og endring av tidspunkt eller sted for kamp - Elite

§8-7

Kamprapport og spillerliste

§8-8

Plikter før og under kampen

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 AFN har hatt i forbindelse
med planlagt kamp. Et lag kan bare søke om én avlysning pr. sesong. Laget taper kampen
35-0.
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. §7-6, skal søkes Serieutvalget
senest 14 dager før kampen.

1. For alle offisielle konkurranser, jf. § 2-2, skal det føres kamprapport som skal fylles ut av
hoveddommeren.
2. Deltagende lag plikter å medbringe tre (3) spillerlister iht. gjeldende krav. I sluttspillkamper
skal fire (4) spillerlister medbringes. AFN 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.
4. På forespørsel skal speaker og AFN/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 AFN.
6. Antall spillere på spillerlisten kan ikke overskride 45 spillere på enhver gitt kampdag. Antall
ledere kan ikke overskride 20 på enhver gitt kampdag.
7. Minst en trener på spillerlisten må være sertifisert som trener gjennom AFNs trenerløype.
8. Alle trenere og annet støttepersonell som skal stå i lagområdet under kamp må minimum
ha lisens som enten trener eller støtteapparat.

1. Hoveddommer har ansvaret for:
a. At kampen ikke startes uten at godkjent førstehjelpspersonell er til stede.
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2.

3.

4.
5.
6.

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.
d. 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 må ellers oppfylle alle krav i IFAF regel 1-2-7. Pylons og
Yardmarkers må oppfylle krav i spillereglene.
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
Konkurransereglementet.
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.
e. Tre personer til chain-crew, over 15 år, og to ballgutter, over 13 år, skal være på
plass og melde seg til dommeren innen 30 minutter før kampstart. Hoveddommer
kan nekte å godkjenne personer til disse oppgaver.
f. 1 person til å filme kampen iht. Forbundets retningslinjer. Personen må møte senest
30 minutter før kampstart og skal presenteres av kampansvarlig til dommerlaget.
g. Arrangør skal betale dommerlaget, jf. §16-7
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 DU 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.
Besøkende lag har rett til å sette opp salg av egne klubbeffekter på kampdag.
Hjemmelaget skal ha tilgjengelig minst 3 godkjente kampballer. Og på dommerlagets
anmodning skal 6 nøytrale håndklær være tilgjengelig.
Dersom dommeren konkluderer med at kampen ikke kan spilles, skal dommer kontakte
kontaktperson for Serieutvalget umiddelbart. Kampen kan ikke avlyses uten SU’s
godkjennelse.
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§8-9

Plikter etter kampen

§8-10

Minimum antall spillere

1. Kamprapport og spillerlister skal sendes forbundskontoret av hoveddommeren senest
første virkedag etter kampslutt. Disse skal sendes elektronisk i pdf. format. Dette gjelder
også spillerlistene.
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 e-posten
dommeren sender forbundet med kamprapporten og spillerlistene.

En kamp kan ikke starte dersom et lag stiller til start med mindre enn 18 spilleberettigede
spillere.

§8-11

Kampavvikling, nedkorting av kamp og løpende klokke - Elite

§8-12

Ikke-godkjent avlysning eller avbrytelse av kamp

1. Man kan ikke korte ned en periode før halvtid. Hvis man skal korte ned periodetiden må
begge lag være enige i nedkortingen for at den skal gjennomføres. Ønsker ikke begge lag
dette kan kampen enten fullføres på normert tid eller kampen kan avbrytes. Avbrytes
kampen taper laget som avbrøt kampen på walkover.
2. Mercy Rule (røpende klokke) kan ikke starte før 3. Periode.

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. §810 er likestilt med å ikke møte til kamp, jf. pkt. 1.
2. En person til å filme kampen for opplastning og deling på hudl (eller der hvor forbundet
deler kampfilm). Vedkommende må være på plass og skal melde seg til dommeren senest
30 minutter før kampstart.
3. Lag som taper på walkover må sende inn en skriftlig forklaring på årsaken til
4. 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 forføyning.
5. Hvis et lag utestenges fra videre seriespill, tas alle lagets kamper bort fra serietabellen.
Laget skal plasseres sist på tabellen og kan relegeres.
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6. Lag som ikke møter til kamp kan ilegges gebyrer, bot og må betale erstatning hvis
motstanderen, dommere, arrangør eller AFN lider et økonomisk tap og vilkårene for
erstatning forøvrig foreligger.
7. 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.

§8-13

Lag som trekker seg fra konkurranser

§8-14

Økonomi

1. Lag som trekker seg fra offisielle konkurranser (pågående seriespill, seriespill laget er
påmeldt til og sluttspillkamper), skal umiddelbart gi skriftlig beskjed til Serieutvalget,
motstander og arrangøren for førstkommende kamp. §8-12 gjelder tilsvarende. Lag som
trekker seg fra offisielle konkurranser skal fortsatt betale serieavgift og kan ilegges
administrative forføyninger.
2. Når et lag trekker seg fra pågående seriespill eller seriespill laget er påmeldt til, skal lagets
kamper fjernes fra den totale serietabellen. Laget skal plasseres sist på tabellen og kan
relegeres. Ingen avgifter eller kontingenter skal tilbakebetales.
3. Serieutvalget kan tilby et lag å ta over et annet lag sin plass i serien.
4. 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.
5. Dersom et lag ønsker å påberope seg Force Majeure som grunn til å trekke seg fra offisielle
konkurranser, forholder de seg til Serieutvalgets bestemmelser.
6. Lag som trekker seg fra serie kan ilegges økonomisk forføyning eller erstatning hvis
motstanderen, dommere, arrangør eller AFN 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.

1. Arrangør etter §8-2 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 §8-14-1 gjelder, med unntak av NM-finaler.
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Kapittel 9 - Allmenne bestemmelser - Elite
§9-1

Klubbtilhørighet

§9-2

Deltakelse i kamp - Elite

§9-3

Rett til å spille i andre lag i samme klubb

1. En spiller som er lisensiert av AFN for en klubb, får ikke spille for noen annen klubb i løpet
av konkurransesesongen i AFNs sine offisielle konkurranser med mindre om
overgangsbestemmelser jf. Kapittel 5 følges, eller dersom det foreligger en godkjent
farmerlagsavtale og/eller samarbeidsavtale mellom klubbene.
2. 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 Kapittel
5 er oppfylt.
3. Dersom et lag i en klubb trekker seg fra en offisiell konkurranse etter §8-13, gjelder fortsatt
overgangsreglene i tredje del om overgangsbestemmelser.
4. Klubbtilhørighet for treningskamper og turneringer er underlagt samme krav med mindre
SU har godkjent noe annet.
5. §5-1 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.

1. For å kunne delta i 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, når spilleren var ført opp
som spiller på spillerlisten, var tilstede i lagområdet jf. §8-7 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 §9-2
a. Dette gjelder ikke kamper spilt på tvers av farmeravtale/samarbeidsavtale.
b. Minst en av de tre gjeldende kampene i §9-2-1 må være for det lag som deltar i NMsluttspill.

Alle klubber skal senest 14 dager før seriestart sende en liste til Serieutvalget på 20/15 (se
§9-4) spillere. I løpet av konkurransesesongen får disse spillere kun delta på laget i den
høyeste divisjonen. Øvrige spillere kan fritt delta på klubbens lag uten nærmere
restriksjoner.
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§9-4

Rett til å delta for farmerlag og hovedlag

§9-5

Utvisning

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 kan ikke inngå en slik avtale.
2. Hovedlagets medlemsklubb skal innen 14 dager før seriestart, sende Serieutvalget en liste
på ett gitt antall spillere:
a. Eliteserien: 20 spillere inkl. alle profesjonelle spillere jf. §10-1
b. Divisjon 1. senior: 15 spillere inkl. alle profesjonelle spillere jf. §10-1
c. 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 (1) farmerlagsavtale.

1. En person som blir utvist, er automatisk utestengt fra neste offisielle serie- eller
sluttspillkamp for samme 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 også er dommer, er også suspendert fra å dømme kamper i samme
periode. I særskilte tilfeller kan det søkes dispensasjon fra SU.
c. En person kan ikke stå oppført på spilleliste for noe lag i perioden karantenen sones,
eller inneha en rolle i forbindelse med et kamparrangement som er underlagt
spillereglene.
d. Overgang etter bestemmelsene i tredje del, får ingen betydning for §9-5 og §14-4.
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
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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. §9-5-g og denne er på samme nivå eller høyere enn der
utvisningen fant sted.
Serieutvalget kan idømme flere kampers karantene dersom det foreligger særlige grunner
for dette.
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.
Klage på automatisk idømt karantene må senest meldes SU 24 timer etter oppsatt
kampstart, og den formelle klagen må sendes SU senest 48 timer etter oppsatt kampstart.
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.
Klager på regelbrudd for situasjoner som ikke ville ført til direkte utvisning vil avvises uten
behandling.
Bestemmelsene i §9-7 gjelder også for utvisninger i treningskamper med krav til dommere.

§9-6

Prioritering av kamper

§9-7

Rett til premiering

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 §9-6-1 og 9-6-2 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.

Antall som er berettiget til premiering er begrenset oppad til 45 spillere og 20 ledere per
lag.
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Kapittel 10 – Rett til deltakelse i kamp - Elite
§10-1

§10-2

Aldersgrenser

Man kan delta på Senior herrer fra og med det året spilleren fyller 18 år
Det gis ikke dispensasjon til Senior Elite og 1. Divisjon.

Spilleberettigelse

1. Antall profesjonelle- og amatørspillere:
a. Lag i eliteserien herrer eller NM‐sluttspill får benytte seg av maksimalt 2 (to)
profesjonelle spillere på spillerlisten. Maksimum 1 (en) profesjonell spiller kan være
på banen samtidig. 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 2 (to) profesjonelle
spillere på spillerlisten. Maksimum 1 (en) profesjonell spiller kan være på banen
samtidig. Unntak er lag fra klubber som ikke har oppfylt sine forpliktelser iht. §7-5
c. 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 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.
b. Som profesjonell spiller regnes spillere som mottar lønn eller andre skattepliktige
ytelser fra klubben som overstiger 25.000 NOK pr. kalenderår.
c. Som amatørspiller regnes spillere som ikke mottar lønn eller andre skattepliktige
ytelser fra klubben, hvor lønn/ytelser fra klubben ikke overstiger 25.000 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. §10-2-3-c.
d. Serieutvalget kan i særskilte situasjoner godkjenne status som amatørspiller.
Godkjennelsen forutsetter at spilleren ikke har arbeidstillatelse fra UDI som spiller
på øverste nivå.
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 regelen uansett nasjonalitet.
b. Dokumentasjon på full studieplass ved norsk studiested oppfyller kravet for
amatørstatus.
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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, og som ikke faller ikke kan
defineres under §10-2-2-c.
d. Lisens må være betalt før spiller kan delta på sin første trening.

Kapittel 11 - Klubbens dommerforpliktelser - Elite
§11-1

Dommerutdanningsforpliktelser

§11-2

Medlemsklubbs dommeransvar

1. For klubber som deltar med lag i Eliteserien og 1. div. senior skal klubben ha minst 4
sertifisering dommere.
a. Hvis en klubb har to eller flere lag i seriespill i samme sesong skal klubben i tillegg
ha minst 2 sertifiserte dommere for hvert lag utover det første.
2. Klubber som stiller lag i Eliteserien må ha minst én dommer med B-sertifisering eller
høyere.
3. For at en dommer skal telle opp mot klubbens dommerforpliktelser må dommeren møte de
krav som fastsettes av DU.
4. Sertifiseringen skjer i regi av AFN. Dommerens klubb registrerer lisens på dommeren. For
at dommeren skal være tellende må lisensen være betalt.
5. Medlemsklubber som ikke har et tilstrekkelig antall sertifiserte dommere kan ilegges bøter,
trekkes seriepoeng eller nektes deltakelse i seriespill.
6. En medlemsklubb kan ikke straffes etter §11-1 dersom inndragelse av sertifiseringen
medfører at de ikke oppfyller sin dommerkvote i den inneværende konkurransesesongen.

Medlemsklubb kan av DU 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.
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Tredje del – Breddereglement
Kapittel 12 - Nasjonale konkurranser og kamper – Bredde
§12-1

Kontaktpersoner.

§12-2

Påmelding til offisielle seriespill

1. Alle medlemsklubber plikter til enhver tid å ha følgende kontaktpersoner:
a. Leder, ansvarlig for administrativ kontakt med AFN
b. Lagansvarlig, ansvarlig for kontakt mellom laget, SU, DU og andre lag i samme serie.
Hvert lag i seriespill skal ha en lagansvarlig.
c. Rapportere navn og kontaktinformasjon på hvert lags hovedtrener klubben stiller
med i seriespill.
d. Dommeransvarlig, kontakt mellom klubbens dommere og DU og andre klubber.
e. Antidopingansvarlig, ansvarlig for klubbens antidopingarbeid og for kontakt med
tilsvarende ansvarlig hos NAIF og Antidoping Norge.
f. Klubber som tilbyr aktivitet for barn under 13 år, plikter å ha en
«Barneidrettsansvarlig» Navn og kontaktinformasjon på vedkommende skal
meddeles NAIF
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 AFN.

1. Alle lag som ønsker å delta i seriespill, må innen fristen satt i §12-2-3 bekrefte
seriedeltakelse til neste konkurransesesongs seriespill, samt:
a. Ha minimum 10 lisensierte spillere i korrekt alder for serien man melder seg på til i
året serien gjennomføres.
b. Ha minimum 15 registrerte lisenser senest 15 januar (vår) /15 april (høst).
c. Ha minimum 15 betalte lisenser senest 31 januar (vår) / 1 mai (høst)
2. Oppfylles ikke overnevnte krav fjernes laget automatisk fra serie.
3. Påmeldingsfristene/bekreftelsesfrist for lag deltagelse i seriespill er:
a. Vårserier: 31. oktober året før
b. Høstserier: 15. januar i samme konkurransesesong
4. Serieutvalget kan godta etteranmeldelser dersom dette praktisk lar seg gjennomføre.
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5. Klubber med lag i seriespill må innbetale serieavgift for seriedeltagelse fastsatt av
ledermøtet for amerikansk fotball. Frist for innbetaling er 30. januar for vår og 1 mai for
høstsesongen.
6. SU kan innplassere lag/klubber i seriesystemet der SU finner det hensiktsmessig.
7. 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.
8. Lag som trekker seg etter at oppsettet er publisert unntas ikke fra serieavgift.
9. Serieavgifter fra inneværende år skal være betalt i sin helhet før klubben tillates å melde på
lag for neste sesong.
10. Serieutvalget kan nekte klubber å melde seg på seriespill på bakgrunn av manglende
betalinger, aktivitet eller spillere.
11. Fullstendig oversikt over krav kan fås av forbundskontoret.

§12-3

Kampdrakter

§12-4

Klubbforpliktelser

§12-5

Terminliste

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 §12-3
3. AFN har rett til, innen 15. februar hvert år, å kreve at en klubbs lag i kommende sesong
bærer en av AFN sine anviste tekster eller reklame på venstre arm på sine kamptrøyer. AFN
plikter å dekke utgifter til reklametrykket.

1. Klubber med lag i seriespill plikter å sette seg inn i dokumenter relevante for
seriegjennomføring, herunder (inkluderer, men ikke begrenset til)
Konkurransereglementet, spillereglene, etiske retningslinjer for dommerne.
2. Alle klubber med lag i serie, plikter å gjennomføre «Rent idrettslag» via Antidoping Norge.
«Rent Idrettslag» må fornyes minimum hvert 3. år.
3. Alle spillere som skal delta i serie skal gjennomføre «Ren utøver» via Antidoping Norge før
de kan delta i seriespill.

1. Kampoppsettet, uavhengig av divisjon og aldersbestemte grupper, skal sendes skriftlig til
medlemsklubbene fra Serieutvalget innen:
a. For U17, senest 15. desember
b. 2. divisjon herrer, Dameserien, U19 og U15, senest 15. mars
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2. Deltagende klubb skal senest 15. mars for vår-serier og senest 1. August for høst-serier,
bekrefte kampbane til SU. Endringer etter fristen skal gjøres etter satte regler for søknad
om endringer.
3. Kamptidspunkter:
a. Kampstart skal være kl. 14.00
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.
4. Der serie avvikles som turneringshelger kan Serieutvalget gi andre retningslinjer enn de
som er fastsatt over.

§12-6

§12-7

Seriepoeng - Bredde

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.

Rangering av lag i seriespill - Bredde

1. Dersom alle lag i seriespill har spilt like mange kamper rangeres lagene etter poeng. Dersom
noen lag i seriespill har spilt ulikt antall kamper rangeres lagene etter seiersprosent.
Seiersprosent beregnes ved å dele lagets totale poengsum på to ganger antall spilte kamper,
slik:
(Seriepoeng) / (Antall spilte kamper x 2)

Eksempel: 7 poeng på 6 kamper gir: 7 / 12 = 0,58 333... = 58,333%

2. Dersom to eller flere lag ligger likt etter §12-7-1 rangeres lagene slik: (I tilfeller hvor 2 eller
flere lag står likt etter at man kan skille ut 1 eller flere lag, skal man gå tilbake til kriterium a
og rangere de resterende lagene)
a. Etter prosentmessig andel av lagets seriekamper laget har møtt opp til
b. etter seiersprosent i innbyrdes oppgjør i seriespill. For at dette punktet skal telle må
alle gjeldende lag ha spilt mot hverandre, eller et lag må ha slått samtlige andre lag
på lik seiersprosent.
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c. Etter poengforskjell i snitt per kamp i innbyrdes oppgjør i seriespill. For at dette
punktet skal telle må alle gjeldende lag ha spilt mot hverandre, eller et lag må ha
slått samtlige andre lag på lik seiersprosent.
d. Etter seiersprosent i kamper mot andre lag fra samme avdeling: i tilfeller der
samtlige lag er fra samme avdeling og det spilles seriekamper mot lag fra andre
avdelinger.
e. Etter poengforskjell i snitt per kamp i kamper mot andre lag fra samme avdeling: i
tilfeller der samtlige lag er fra samme avdeling og det spilles seriekamper mot lag
fra andre avdelinger.
f. Total poengforskjell i snitt per kamp.
g. Fair Play
i. Færrest antall utvisninger.
ii. Færrest antall regelbrudd for usportslig oppførsel.
h. Loddtrekning
3. Dersom en serie ikke går til sluttspill rangeres kun lagene etter poeng/seiersprosent og §
12-7-2 a, b og c.

§12-8

§12-9

Kamphyppighet - Bredde

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.

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 § 1-27 plikter klubben å konsultere Serieutvalget.

Kapittel 13 - Regler for kamparrangement - Bredde
§13-1

Kamper og turneringer eid av NAIF - Bredde

NAIF ved AFN 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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§13-2

Arrangørens plikter - Bredde

§13-3

Besøkende lag - Bredde

§13-4

Dommere til kamp - Bredde

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 §13-1
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. AFN/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 AFN/NAIF kreve erstatning for utgifter til kampen.

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. §12-3)
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. §13-3 gjelder begge hvis ingen av lagene er
arrangør, jf. §13-3
5. Dersom besøkende lag er ansvarlig for at kampen forsinkes eller ikke kan avvikles kan
arrangør og/eller AFN/NAIF kreve erstatning for utgifter til kampen.

§13-5

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.

Kamparena - Bredde

1. Ved offisielle kamper, jf. §2-2, skal arrangøren påse at arenaen holder god standard. Hvis
kampbanene mangler målstenger, sidelinjer, sluttlinjer, 10-yardslinjer eller mållinjer, kan
kampen ikke spilles og den arrangerende klubben taper kampen på walkover.
2. En amerikansk fotballbane er 120 yards lang, inkludert 2 målsoner på 10 yards i hver
kortende av banen, og 160 fot bred.
3. 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.
4. Banen skal merkes i henhold til IFAFs regler, dog banen skal minimum merkes med dette:
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• Sidelinjer
• Sluttlinjer
• 10-yardslinjer
• Mållinjer
• Trenerlinje (kan stiples)
• Midtsonemerke (minimum på hver 10-yard linje)
• Innbyttermerke på hver 10-yard linje
a. Alle linjer, med unntak av trenerlinjen, må være heltrukket, malt i henhold til IFAFs
regler for banemerking. Kritt kan ikke benyttes uten forhåndsgodkjenning.
b. Ved mangler på banemerkingen, skal dette meldes AFN av hoveddommer i
dommerrapporten.
c. 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.
d. Hvis kampbanene mangler målstenger, sidelinjer, sluttlinjer, 10-yardslinjer eller
mållinjer, kan kampen ikke spilles og den arrangerende klubben taper kampen på
walkover.
5. Krav til kamparena:
a. Garderober til besøkende lag og dommerlaget innenfor rimelig gåavstand fra banen.
b. 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.
c. Lagområdet må fysisk avsperres fra publikumsområdet.
6. Ved mangler på banemerkingen eller kamparena kan dette medføre forføyninger til arrangør.

§13-6

Kamprapport og spillerliste - Bredde

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 to (2) spillerlister iht. gjeldende krav på seriekamper, og
tre (3) spillerlister til sluttspillkamper. AFN 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.
4. På forespørsel skal speaker og AFN/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 AFN.
6. Antall spillere på spillerlisten kan ikke overskride 45 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 AFNs trenerløype.
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8. Alle trenere og annet støttepersonell som skal stå i lagområdet under kamp må minimum
ha lisens som enten trener eller støtteapparat.

§13-7

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. §13-9.
Hoveddommer kan nekte å godkjenne spillere som åpenbart ikke er skikket til aktiv
deltakelse i kampen.
c. Introduksjon av kampens dommere for begge lag.
d. 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 må ellers oppfylle alle krav i IFAF Regel 1-2-7. Pylons og
Yardmarkers må oppfylle krav i spillereglene.
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
Konkurransereglementet.
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.
e. Tre personer til chain-crew, over 15 år, og to ballgutter, over 13 år, skal være på
plass og melde seg til dommeren innen 30 minutter før kampstart. Hoveddommer
kan nekte å godkjenne personer til disse oppgaver.
f. 1 person til å filme kampen iht. Forbundets retningslinjer. Personen må møte senest
30 minutter før kampstart og skal presenteres av kampansvarlig til dommerlaget.
Dette gjelder ikke for de serier, hvor det ikke er krav om å filme og dele kampfilm.
g. Arrangør skal betale dommerlaget, jf. §16-7
3. 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 DU og Serieutvalget snarest. Hvis dette
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ikke er tilgjengelig på lagets kamparena må klubben før seriestart søke dispensasjon om
dette. Brudd på denne paragrafen kan medføre reaksjoner fra Serieutvalget.
4. Besøkende lag har rett til å sette opp salg av egne klubbeffekter på kampdag.
5. Hjemmelaget skal ha tilgjengelig minst 3 godkjente kampballer. Og på dommerlagets
anmodning skal 3 nøytrale håndklær være tilgjengelig.
6. Dersom dommeren konkluderer med at kampen ikke kan spilles, skal dommer kontakte
kontaktperson for Serieutvalget umiddelbart. Kampen kan ikke avlyses uten SU’s
godkjennelse.

§13-8

Plikter etter kampen

§13-9

Minimum antall spillere

1. Kamprapport og spillerlister skal sendes forbundskontoret av hoveddommeren senest
første virkedag etter kampslutt. Disse skal sendes elektronisk i pdf. format. Dette gjelder
også spillerlistenen.
2. Hoveddommer skal snarest mulig etter kampslutt rapportere sluttresultat og navn, nummer
og lag på utviste spillere, samt bakgrunn for utvisningen til Serieutvalget i henhold til
Serieutvalgets instrukser. Dersom det er ekstraordinære kommentarer på kamprapporten,
skal dette nevnes i e-posten dommeren sender forbudet med kamprapporten og
spillerlistene.

En 9-manns kamp kan ikke starte dersom et lag stiller til start med mindre enn totalt 15 på
spillerlisten som er tilstede. I senior 11-mannsfotball er kravet 18 spillere.

§13-10

Kampavvikling, nedkorting av kamp og løpende klokke - Bredde

§13-11

Ikke godkjent avlysning eller avbrytelse av kamp - Bredde

1. Man kan ikke korte ned en periode før halvtid. Hvis man skal korte ned periodetiden må
begge lag være enige i nedkortingen for at den skal gjennomføres. Ønsker ikke begge lag
dette kan kampen enten fullføres på normert tid eller kampen kan avbrytes. Avbrytes
kampen taper laget som avbrøt kampen på walkover.
2. Mercey Rule (røpende klokke) kan ikke starte før 3. Periode.

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.
§13-9 er likestilt med å ikke møte til kamp, jf. pkt. 1.
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2. Lag som taper på walk over 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, ved 2 eller flere tap på walk
over, utestenges fra seriespill 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 AFN 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.

§13-12

Lag som trekker seg fra konkurranser - Bredde

§13-13

Økonomi

1. Lag som trekker seg fra offisielle konkurranser (pågående seriespill, seriespill laget er
påmeldt til og sluttspillkamper), skal umiddelbart gi skriftlig beskjed til Serieutvalget,
motstander og arrangøren for førstkommende kamp. §8-12 gjelder tilsvarende. Lag som
trekker seg fra offisielle konkurranser skal fortsatt betale serieavgift og kan ilegges
administrative forføyninger.
2. Når et lag trekker seg fra pågående seriespill eller seriespill laget er påmeldt til, skal lagets
kamper fjernes fra den totale serietabellen. Laget skal plasseres sist på tabellen og kan
relegeres. Ingen avgifter eller kontingenter skal tilbakebetales.
3. Serieutvalget kan tilby et lag å ta over et annet lag sin plass i serien.
4. 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.
5. Dersom et lag ønsker å påberope seg Force Majeure som grunn til å trekke seg fra offisielle
konkurranser, forholder de seg til Serieutvalgets bestemmelser.
6. Lag som trekker seg fra serie kan ilegges økonomisk forføyning eller erstatning hvis
motstanderen, dommere, arrangør eller AFN 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.

1. Arrangør etter §13-2 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 §13-13-1gjelder, med unntak av NM-finaler.
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Kapittel 6 - Allmenne bestemmelser for Breddeserier
§14-1

Klubbtilhørighet

§14-2

Rett til å spille i andre lag i samme klubb

1. En spiller som er lisensiert av AFN for en klubb, får ikke spille for noen annen klubb i løpet
av konkurransesesongen i AFNs sine offisielle konkurranser med mindre reglene i tredje del
om overgangsbestemmelser følges eller dersom det foreligger en godkjent
samarbeidsavtale mellom klubbene.
2. 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 §5-5 er
oppfylt.
3. Dersom et lag i en klubb trekker seg fra en offisiell konkurranse etter §13-12, gjelder
fortsatt overgangsreglene i tredje del om overgangsbestemmelser.
4. Klubbtilhørighet for treningskamper og turneringer er underlagt samme krav med mindre
SU har godkjent noe annet.
5. §14-1 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.

§14-3

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 eller det laget spilleren er bundet til. Øvrige
spillere kan fritt delta på klubbens lag i seriespill uten nærmere restriksjoner.

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 kan ikke inngå en slik avtale.
2. Hovedlagets medlemsklubb skal innen 14 dager før seriestart, sende Serieutvalget en liste
på ett gitt antall spillere:
a. Eliteserien: 20 spillere inkl. alle profesjonelle spillere jf. §10-2
b. Divisjon 1. senior: 15 spillere inkl. alle profesjonelle spillere jf. §10-2
3. I løpet av konkurransesesongen får disse spillere kun delta med hovedlaget. Det må løses
lisens for samtlige spillere på denne lista.
4. Øvrige spillere kan fritt delta på hovedlag og farmerlag uten nærmere restriksjoner.
5. En medlemsklubb kan bare inngå én farmerlagsavtale.
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§14-4

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. §14-7 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,
eller inneha en rolle i forbindelse med et kamparrangement som er underlagt
spillereglene.
e. Overgang etter bestemmelsene i tredje del, får ingen betydning for §14-4.
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. §14-4-1-h og denne er på samme nivå eller høyere enn der
utvisningen fant sted.
2. Serieutvalget kan idømme flere kampers karantene dersom det foreligger særlige grunner
for dette.
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 klagen må sendes SU senest 48 timer etter oppsatt kampstart.
5. I særskilte omstendigheter kan SU ilegge en person karantene i etterkant av gjennomført
kamp. Karantenen kan kun ilegges ved utvetydig bevis.
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6. 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.
7. Klager på regelbrudd for situasjoner som ikke ville ført til direkte utvisning vil avvises uten
behandling.
8. Bestemmelsene i §14-4 gjelder også for utvisninger i treningskamper med krav til
dommere.

§14-5

Prioritering av kamper

§14-6

Rett til premiering

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 §14-4-1 og 14-5-2 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.

§14-7

Antall som er berettiget til premiering er begrenset oppad til 45 spillere og 20 ledere per
lag. Unntak gjelder på U15 nivå. På U13-nivå følges NIFs barneidrettsregler.

Aldersgrenser

1. Man kan delta på:
a. 2 divisjon herrer fra og med det året spilleren fyller 18 år.
b. Senior kvinner fra og med det året spilleren fyller minimum 16 år.
c. U-19 er spillere som fyller høyst 19 år og minimum 16 år i løpet av kalenderåret.
d. U-17 er spillere som fyller høyst 17 år og minimum 15 år i løpet av kalenderåret.
e. U-15 er spillere som fyller høyst 15 år og minimum 13 år i løpet av kalenderåret.
f. U-13 omfattes av barneidrettsbestemmelsene.
2. Serieutvalget kan gi dispensasjon til spillere som:
a. Fyller 17 år i kalenderåret for 2. 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
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dispensasjon eller ha deltatt i minst en offisiell kamp på lavere aldersnivå tidligere i
sesongen.
e. Det gis ingen aldersdispensasjon for spill på dame senior, U-15, U-13 og U-11 nivå.
3. Ved dispensasjon gjelder fortsatt §14-5.
4. For alle søknader om dispensasjon for å delta i høyere aldersklasse, skal AFNs
standardskjema for aldersdispensasjon, signert av spillerens foresatte og lagets
hovedtrener, benyttes.
5. Deltagelse for jenter:
a. Jenter i rett alder kan fritt delta på alle juniornivå, samt kvinner over 18 år kan delta
på 2. Divisjon senior herrer, men de skal rapporteres til SU før deltagelse i første
kamp. Kvinner kan søke SU om dispensasjon for deltagelse i D1. Det gis ikke
dispensasjon for deltagelse i ES.
b. Jenter kan fritt delta ett årskull ned i aldersbestemte serier frem til det året de fyller
18 år, uten dispensasjon, dersom de ikke har et annet tilbud i egen klubb. Man kan
ikke delta mer enn ett årskull under egen alder. Dette gjelder ikke ned til U19.

Kapittel 15 - Klubbens dommerforpliktelser - Bredde
§15-1

Klubbens utdanningsforpliktelser

§15-2

Medlemsklubbs dommeransvar

1. For at en medlemsklubb skal ha ett et lag i seriespill, skal klubben ha minst 3 Sertifiserte
dommere.
2. Hvis en klubb har to eller flere lag i seriespill samtidig skal klubben i tillegg ha minst 2
sertifiserte 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.
4. For at en dommer skal telle opp mot klubbens dommerforpliktelser må dommeren møte de
krav som fastsettes av DU
5. Sertifiseringen skjer i regi av AFN. Dommerens klubb registrerer lisens på dommeren.
6. Serieutvalget kan gi lettelser i kravene for klubber og lag.
7. Medlemsklubber som ikke har et tilstrekkelig antall sertifiserte dommere kan ilegges bøter,
trekkes seriepoeng eller nektes deltakelse i seriespill.
8. En medlemsklubb kan ikke straffes etter § 15-1 dersom inndragelse av sertifisering
medfører at de ikke oppfyller sin dommerkvote i den inneværende konkurransesesongen.

Medlemsklubb kan av DU 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.
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Fjerde del – Dommerbestemmelser

Kapittel 16 – Fellesbestemmelser - Dommere
§16-1

Sertifisering av dommere, sertifiseringsnivå og krav til dommere

§16-2

Dommeruttak og deltakelse i kamp

1. Sertifisering av dommere gjøres av DU. DU fastsetter minimumsnivå for sertifiseringskrav
til dommere i alle offisielle konkurranser jf. «Sertifiseringsnivåer og krav for dommere i
AFN» For å bli sertifisert som dommer i AFN må:
a. Oppfylle kravene etter «Sertifiseringsnivåer og krav for dommere i AFN»
Dokumentet i sin helhet ligger bakerst i KR, og skal anses som en del av KR.
b. Inneha dommerlisens eller spillerlisens. Lisensavgiften for dommere fastsettes årlig
av ledermøtet for amerikansk fotball og innbetales til NAIF, iht. gjeldende frister.
c. Ha gjennomført “Ren Utøver”
2. En sertifisert dommer skal til enhver tid holde seg innenfor de “Etiske retningslinjer for
dommere” brudd på disse retningslinjene kan føre til tap av sertifiseringen. De “Etiske
retningslinjene for dommere” ligger i sin helhet bakerst i KR.
3. Dommere skal til enhver tid følge DU retningslinjer og godkjente dommermanual.

Dommeransvar i offisielle konkurranser fordeles av DU. Klubbene som er pålagt
dommeransvar, jf. §11-2 og §15-2 skal stille med det antall dommere som DU bestemmer.
En dommer kan kun delta i kamper sanksjonert/godkjent av SU. inkl. Treningskamper jf.
§7-10 og §12-9

§16-3

Uniformskrav til dommerne

§16-4

Antall dommere til kamp

1. Dommere og dennes utstyr skal følge DUs uniforms -og utstyrsreglement og DUs
godkjente dommermanual. Dommere i turneringer følger egne regler.
2. Sponsor og reklame på dommerdrakter reguleres av AFN.
3. DUs uniforms -og utstyrsreglement ligger som vedlegg til KR, men er et frittstående
dokument, utarbeidet av DU, godkjent av SL.

1. En Eliteserie og 1. Divisjon herre kamp skal dømmes med minimum 5 og maksimum 6
dommere.
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2. En 2. Divisjon Herre, Dameserie, U19, U17 og U15 kamp kan minimum dømmes med 4
dommere og maksimum 5 dommere.
3. Sluttspillkamper er unntatt maksimum antall dommere.
4. DU kan beslutte at en kamp skal spilles med flere dommere enn det satte maksimum. I slike
tilfeller skal AFN betale dommerhonoraret direkte til den ekstra dommeren.
5. Egne bestemmelser gjelder for turneringer. Se §18-3

§16-5

Dommerens plikter før kampdag

§16-6

Dommerens plikter på kampdag

1. Hoveddommeren skal kontakte arrangør og begge deltakende lag innen 5 dager før
kampstart. Hvis kontakt ikke oppnås, skal Serieutvalget kontaktes snarest.
2. Dersom en dommer ikke kan møte til et dommeroppdrag skal det meldes fra til DU snarest
mulig. Er det mindre enn 7 dager til kamp skal hoveddommer også informeres.
3. Dommeren som ikke kan møte, er selv ansvarlig for å skaffe en erstatter til oppdrag tildelt
av DU. DU skal godkjenne erstatteren.
4. Der klubber har dommeransvar er dommerens klubb ansvarlig for erstatter dersom en av
de oppsatte dommerne ikke kan dømme kampen. DU og hoveddommer skal informeres som
i §16-5-3
5. Dommer som ikke møter til kamp kan ilegges et gebyr på opptil kr. 2.000.

1. Dommer plikter å følge DUs bestemmelser og prosedyrer. Dommerlaget skal ankomme
kampen innen 2 timer før kampstart. Blir dommerlaget forsinket, skal arrangøren
kontaktes.
2. Hoveddommers plikter fremgår av §8-8-1, §8-8, § 8-7, §13-6 og §13-7-1 samt Fjerde del.
Hoveddommer har i tillegg ansvaret for å rapportere eventuelle mangler på spilleutstyr,
arrangør eller kamparena.
3. 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. §8-10, §13-9 og §1810, hoveddommer kan nekte å godkjenne spillere som åpenbart ikke er skikket til
aktiv deltakelse i kampen.
c. Introduksjon av kampens dommere for begge lag.
4. 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 må
ellers oppfylle alle krav i IFAF regel 1-2-7. Pylons og Yardmarkers må oppfylle krav i
spillereglene.
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§16-7

Dommerens rettigheter

§16-8

Dommerens habilitet

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. Dommeren har rett til overnatting dersom det ikke er mulig å komme seg hjem med fly
samme kveld, eller at kjøredistansen er lengre enn 400km hver vei.
3. Hvis overnatting kreves pga. flytider eller reisetid skal dette bestilles av forbundet i god tid
før kampdag
4. Hvis det kreves overnatting pga. forsinket kamp eller at kampen tar unormalt lang tid, slik
at dommeren ikke rekker siste fly hjem, skal arrangør organisere og betale for hotell. Hvis
kampen forsinkes pga. en klubb (ikke skade under kamp) skal den klubben dekke
overnatting. Klubben som er skyld i forsinkelsen skal refundere arrangør.
5. Dommerhonoraret fastsettes hvert år av Seksjonsledelsen og publiseres av DU i et separat
dokument.

§16-9

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

Medlemsklubbs dommeransvar

1. 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.
2. Ved gjentatte brudd på § 15-2-1 kan DU inndra lisensen til den aktuelle dommeren for
resten av konkurransesesongen.
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Femte del - Turneringsbestemmelser
Kapittel 17 – Turneringsbestemmelser
§17-1

Konkurransesesong

§17-2

Rett til å organisere turneringer

§17-3

Påmelding til turnering

1. Konkurransesesongen varer fra 1. Januar til 31. desember
2. Frittstående turneringer: Hver turnering er frittstående. Konkurransestart er dagen
turneringen starter, og konkurranseslutt er når turneringen er over.
3. Turneringer som går over flere turneringshelger henger sammen, har konkurransestart når
første turneringshelg starter og konkurranseslutt da den siste turneringshelgen er over.

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

1. Alle lag som ønsker å delta i turnering må melde seg på innen de frister satt i innbydelsen
og det gjøres som beskrevet i innbydelsen.
2. Standard påmeldingsfrist for en turnering er 6 uker før turneringsstart hvis ikke annet er
spesifisert i innbydelsen.
3. Serieutvalget kan godta etteranmeldelser dersom dette praktisk lar seg gjennomføre.
4. Flere klubber kan samarbeide om å stille et lag til en turnering. Samarbeidet må
rapporteres til SU. Klubbene vil da dele ansvaret for laget ovenfor arrangør og AFN.
5. Klubber kan også låne spillere fra andre klubber for deltagelse i turneringer. Dette må
rapporteres til SU, og en bekreftende e-post fra klubben spillerne tilhører må sendes inn.
6. Klubber med lag i turneringen må ha betalt påmeldingsavgift senest 1 uke før
turneringsstart.

Konkurransereglement
Amerikansk Fotball
Norges Amerikanske Idretters Forbund

45

7. Manglende innbetaling av påmeldingsavgift kan medføre at laget mister retten til deltakelse
i turneringen.
8. Lag som trekker seg etter påmeldingsfrist unntas ikke fra deltakeravgiften.
9. Serieutvalget kan nekte klubber å melde seg på til turneringer på bakgrunn av manglende
betalinger eller aktivitet.

§17-4

Kampdrakter

Ved påmelding/bekreftelse til turneringen, plikter alle å rapportere farge på drakter til
Serieutvalget. Det er ikke påkrevet med 2 sett med drakter, men det oppfordres til å
medbringe ett farget draktsett, og ett hvitt draktsett. Hvis ikke må overtrekkstrøyer
benyttes, men numrene må være synlige.

§17-5

Rett til å delta i offisielle konkurranser/turneringer

§17-6

Klubbforpliktelser for deltagelse i turnering.

§17-7

Turneringsoppsett

1. Kun lag som tilhører AFN sine medlemsklubber eller klubber medlem av Nasjonalt forbund
medlem av IFAF, kan delta i offisielle konkurranser / Turneringer.
2. Tillatelse til å delta med flere lag i samme turnering, kan kun gis av Serieutvalget.
1. Klubber med lag i turnering plikter å sette seg inn i dokumenter relevante for turneringen,
herunder (inkluderer, men ikke begrenset til) Konkurransereglementet, spillereglene,
etiske retningslinjer for dommerne.
2. Alle klubber med lag i turnering, plikter å gjennomføre «Rent idrettslag» via Antidoping
Norge. «Rent Idrettslag» må fornyes minimum hvert 3. år.
3. Alle spillere som skal delta i turneringsspill skal gjennomføre «Ren utøver» via Antidoping
Norge før de kan delta i seriespill.

§17-8

Turneringsoppsettet skal sendes ut til alle deltakende klubber innen 2 uker før
turneringsstart.
Ett lag kan maksimalt spille 3 kamper pr. dag, og 5 kamper totalt over 2 dager. Hvis
turneringer går over flere enn 2 dager, skal et lag spille maksimalt spille 2 kamper pr. dag.

Turneringspoeng

1. Seier gir 2 poeng, uavgjort 1 poeng og tap gir 0 poeng.
2. Hvis turneringer/serien går over flere turneringer så får man poeng etter plassering pr.
turnering
• 1. plass: 6 poeng
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•
•
•

2. plass: 4 poeng
3. plass: 3 poeng
4. plass: 1 poeng

§17-9

Rangering av lag

§17-10

Kamphyppighet

§17-11

Søknadsplikt ved turneringer

1. Hvis turneringen ikke har sluttspill, vinnes den av det lag med flest poeng ved sluttspilt
turnering. Hvis turneringen har gruppespill eller hvis to eller flere lag har samme poengsum
avgjøres turneringen/gruppen slik:
a. Prosentmessig andel kamper laget har møtt til og gjennomført i gjeldende turnering.
b. Etter antall turneringspoengpoeng i innbyrdes oppgjør i seriespill
c. Poengforskjell i innbyrdes oppgjør.
2. Hvis to eller flere lag har spilt et ulikt antall kamper, 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. Prosentmessig andel kamper laget har møtt til og gjennomført i gjeldende turnering.
b. Etter antall seriepoeng i innbyrdes oppgjør i turneringen
c. Poengforskjell i innbyrdes oppgjør

Ett lag kan maksimalt spille 3 kamper pr. dag, og 5 kamper totalt over 2 dager. Hvis
turneringer går over flere enn 2 dager, skal ett lag spille maksimalt spille 2 kamper pr. Dag.
Hvert lag skal minimum ha 30 minutters pause mellom hver kamp, hvis ikke annet er
spesifisert for den enkelte turnering.

1. Ønsker en klubb å arrangere en turnering (ikke initiert av forbundet) skal det søkes SU om
senest 8 uker før turneringen skal arrangeres.
2. Søknaden skal inneholde:
• Konkurranseformen/utkast til oppsett
• Deltakeravgift
• Turneringsformat
• Turneringsnavn
• Dato, tidspunkt og sted for turneringen, samt informasjon om andre fasiliteter
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• Eventuelle unntak i spilleregler
3. Det kan ikke gis dispensasjon for påbudt sikkerhetsutstyr og medisinsk tilsyn
4. Serieutvalget, Seksjonsledelsen og Forbundsstyret kan nekte sanksjon av turneringer eller
kreve endringer

§17-12

Fri adgang

Ved turneringer, har medlemmer av Forbundsstyret, Seksjonsledelsen med underlagte
utvalg, NIFs overliggende organer, ansatte i NAIF og AFNs lisensierte fotballdommere rett
til fri adgang.

Kapittel 18 - Regler for Turneringsarrangement
§18-1

§18-2

§18-3

Arrangørens plikter

Arrangør skal stille med fasiliteter iht. til arrangement avtalen, men dog minimum:
• Bane(r) med minimumsmarkering
• Arrangementsansvarlig
• Garderobefasiliteter
• 1 downbox pr. Bane
• Arrangementsansvarlig
• 1 downbox operatør pr. bane pr. Kamp
• Medisinsk ansvarlig
• Sekretariat.
Mangler fra arrangør jf. Arrangementsavtalen kan gi konsekvenser for arrangør.

Sekretariat

Sekretariatets ansvar er å føre alle resultater, sette opp endelig tabell og hvis sluttspill, sette
opp sluttspillet. Resultater skal sendes inn til forbundet etter hver kampdag i turneringen.
Sekretariatet har også ansvaret for å håndheve KR gjennom hele turneringen, samt oversikt
over utvisninger og karantener.

Antall dommere

En kamp i en turnering kan ikke startes med mindre enn 3 dommere. Maksimum antall
dommere i en kamp er 4. Maksimum antall dommere kan kun overskrides med SUs
godkjennelse
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§18-4

Deltakende lag

§18-5

Økonomi - Turneringer

§18-6

Kamparena

1. Deltakende lag skal medbringe:
a. Minimum 2 baller som skal kunne benyttes i turneringen
b. Turnerings-spillerliste
c. Kampdag 2 spillerliste (skal leveres sekretariatet) der hvor turneringen går over 2
dager.
d. Minimum 1 sette med drakter og 1 sett med overtrekksdrakter med nummer.

1. Arrangør har rett til alle inntekter om ikke annet er spesifisert i arrangement avtalen med
forbundet.
2. Besøkende lag er ansvarlig for egne reise- og overnattingskostnader. Etter skriftlig avtale
kan kamper arrangeres helt eller delvis med felles økonomi.
3. Hvis behov skal arrangør bistå besøkende lag (om ønsket) med billigst mulig overnatting
(skole eller lignende)

§18-7

Ved turneringer skal arrangøren påse at arenaen holder god standard. Krav til kamparena
er regulert i Kapittel 22. Hvis kampbanene mangler sidelinjer, sluttlinjer, eller mållinjer, kan
ikke turneringen spilles og den arrangerende klubben vil kunne motta reaksjoner i form av
forføyninger fra forbundet, i tillegg til å måtte dekke utgifter for tilreisende lag.

Avlysning og endring av turneringstidspunkt eller sted.

1. En arrangør kan avlyse eller endre tidspunktet for en turnering bare med Serieutvalgets
godkjennelse.
2. Dersom arrangør vil påberope seg Force majeure gjelder Serieutvalgets bestemmelser. I
slike tilfeller kan turneringen avlyses uten at arrangør lider økonomiske tap. Serieutvalget
kan avgjøre at kampen spilles på ny dato.
3. Endring av turneringsdato eller tidspunkt må søkes til Serieutvalget innen 30 dager før
turneringsstart.
4. Endring av kampbane, når den er rapportert og satt opp, skal søkes Serieutvalget senest 14
dager før kampen.
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§18-8

Kamprapport og spillerliste

§18-9

Plikter før og under kampen

1. For alle kamper i turneringer skal det føres kamprapport som skal fylles ut av
hoveddommeren.
2. Deltagende lag plikter å medbringe tre (2) spillerlister iht. gjeldende krav pr. kampdag. AFN
sin mal skal benyttes
3. Spillerlister for begge lag skal legges ved kamprapportene etter endt turnering. Listen skal
leveres til hoveddommer innen første kamp til laget i turneringen. Kampen kan ikke starte
før spillerlisten er levert til hoveddommer.
4. På forespørsel skal arrangør få en kopi av spillerliste.
5. Spillerlisten må være en nøyaktig fortegnelse over de som representerer laget i turneringen,
og bare disse har lov til å være i lagområdet. Maler for kamprapport og spillerliste fås ved
henvendelse til AFN.
6. Antall spillere på spillerlisten kan ikke overskride 22 spillere på enhver gitt
turnering/turneringsdag. Antall ledere kan ikke overskride 10 på enhver gitt kampdag.
7. Minst en trener på spillerlisten må være sertifisert som trener gjennom AFNs trenerløype,
eller ha minimum gjennomført “SAFE-kurs”. (Dispensasjon fra dette kan søkes SU).
8. Alle trenere og annet støttepersonell som skal stå i lagområdet under kamp må ha
minimum trenerlisens.
Kamprapport og spillerliste fås ved henvendelse til AFN.

1. Hoveddommer har ansvaret for:
a. At en kamp i turneringen ikke startes uten at godkjent førstehjelpspersonell er til
stede.
b. At en kamp ikke skal startes før begge lagene har nok spillere jf. §18-11
hoveddommer kan nekte å godkjenne spillere som åpenbart ikke er skikket til aktiv
deltakelse i kampen.
c. Introduksjon av kampens dommere for begge lag.
d. Hoveddommer er ansvarlig for å inspisere og godkjenne at banen med markering er
korrekt jf. Kapittel 22
2. Arrangør har ansvaret for:
a. Oppnevne en person som er arrangementsansvarlig og en person til å styre
sekretariatet. Ingen av de kan ikke være deltakende spiller, dommer, hovedtrener
eller downbox.
b. Arrangementsansvarlig skal presentere seg for hoveddommeren(e), samt
deltakende lag når de ankommer kamparenaen. Kampansvarlig skal være
tilgjengelig under hele turneringen. Oppgaven til kampansvarlig er å bistå
dommerne og deltakende lag med praktiske og arrangementsmessige gjøremål.
c. Arrangementsansvarlig/kampansvarlig har rett til å bortvise publikum fra
kamparena/området, dersom oppførselen strider med NIFs lov eller
Konkurransereglementet.
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3.
4.

5.
6.
7.

d. Medisinsk ansvarlig skal presenteres for hoveddommeren av kampansvarlig innen
20 minutter før første kamp starter. Det skal være en medisinsk ansvarlig tilstede på
turneringsområdet til enhver tid det spilles kamper. 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.
e. En person over 15 år pr kampbane til downbox skal være på plass og melde seg til
dommeren innen 5 minutter før kampstart. Hoveddommer kan nekte å godkjenne
personer til disse oppgaver.
Dommerlaget betales av forbundet.
Besøkende lag og dommerne 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 DU 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.
Dersom dommeren konkluderer med at turneringen ikke kan gjennomføres, skal dommer
kontakte kontaktperson for Serieutvalget umiddelbart. Turneringen kan ikke avlyses uten
SU’s godkjennelse.
Dersom dommeren konkluderer med at en kamp i en turnering ikke kan gjennomføres så
taper laget som er grunnen til at den ikke kan avvikles på Walk Over 0-35
Hvis ingen av lagene er skyld i avlysningen ender kampen 0-0

§18-10

Plikter etter kampen

§18-11

Minimum antall spillere

1. Kamprapport og spillerlister skal sendes forbundskontoret av hoveddommeren senest
første virkedag etter turneringsslutt. Disse skal sendes elektronisk i pdf format. Dersom det
er ekstraordinære kommentarer på kamprapporten skal dette nevnes i e-posten som
sendes til forbundet med kamprapportene og spillerlistene.
2. Sekretariatet skal snarest mulig etter turneringsslutt (hver dag i en turnering også)
rapportere sluttresultat og navn, nummer og lag på utviste spillere til Serieutvalget i
henhold til Serieutvalgets instrukser.

Et lag kan ikke stille i en turnering med mindre enn 10 spillere på spillerlisten. For at et lag
kan starte en kamp i turneringen må laget ha minimum 8 spillere som kan delta i kampen.
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§18-12

Avlysning av turnering eller lag trekker seg / ikke møter til turnering

§18-13

Ikke godkjent avlysning eller avbrytelse av kamp

1. Lag som ikke møter til turneringen må betale deltakergebyret, hvis laget trekker seg etter
påmeldingsfristen.
2. Når Turneringen avlyses eller avbrytes etter at hele eller deler av dommerlagene har møtt
til kampen skal alle dommere som har møtt til kamp betales. Forbundet kan kreve
erstatning hvis arrangør er skyld i avlysningen.
3. Avlyses turneringen, har lag rett på refusjon av deltagergebyret, med mindre det er lagets
ansvar at turneringen avlyses.

1. Når et lag ikke møter til en kamp innen 10 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.
§18-11 er likestilt med å ikke møte til kamp, jf. pkt. 1.

Kapittel 19 – Fellesbestemmelser for turneringer
§19-1

Lisenser og krav i turneringer

1. Det er den enkelte klubbs ansvar å registrere lisens for egne spillere, dommere og trenere
som oppholder seg i lagområdet på kampdag. For spillere holder det med treningslisens i
korrekt alder for å delta i turnering.
2. Det er den enkelte klubbs ansvar at spillere, dommere og trenere som oppholder seg i
lagområdet ikke deltar i aktiviteter som krever lisens uten at lisens er betalt.
3. Lisens skal løses hos AFN før en spiller eller dommer tillates å delta i en offisiell
konkurranse, jf. § 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 turnering,
på spillerlisten, ilegges et gebyr pr spiller på kr 1.000, - i tillegg til lisensen. I tillegg kan laget
miste sin plassering i turneringen.
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7. AFN plikter å gjøre tilgjengelig for klubbene hvilke spillere, dommere og
trenere/støttepersonell som er lisensiert til enhver tid.

§19-2

Klubbtilhørighet

§19-3

Deltakelse i turnering

1. Unntak fra overgangsbestemmelsene kan gis og en spiller som er lisensiert av AFN for en
klubb kan delta i en turnering for en annen klubb uten overgang, hvis godkjenning fra
moderklubb foreligger.
2. Man kan bare godkjenne at en spiller deltar turnering for en annen klubb for en turnering
av gangen.
3. En dommer kan dømme i en turnering for en annen klubb enn moderklubb, hvis samtykke
fra moderklubb foreligger.

En spiller anses som å ha deltatt i en turnering når spilleren var ført opp som spiller på
spillerlisten.

§19-4

Rett til å spille i andre lag i samme klubb

§19-5

Utvisning

1. En spiller kan ikke delta for 2 forskjellige klubber i samme turnering.
2. Stiller en klubb med 2 lag i samme turnering kan ikke en spiller delta for begge lag samme
turneringsdag.
3. Hvis turneringen går til sluttspill, kan ikke en klubb med 2 lag i sluttspill, hvor det ene laget
kvalifiserer seg til sluttspill benytte alle sine spillere. Man kan låne spillere fra andre lag (fra
samme klubb) hvis laget som har kvalifisert seg til sluttspill har mindre enn 10 spillere, og
kan maksimalt låne opp til spillerlistestørrelse på 12 spillere.

1. En person som blir utvist, er automatisk utestengt fra neste kamp i turneringen.
a. Hvis en person blir utvist i den siste kampen i en turnering forsvinner karantenen,
med mindre SU fatter vedtak på noe annet.
2. Serieutvalget kan idømme flere kampers karantene dersom det foreligger særlige grunner
for dette. Hvis dette skjer, må spilleren sone disse kampene i neste turnering laget deltar i
turnering.
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. Man kan ikke klage på utvisning gitt i en turnering.
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5. I særskilte omstendigheter kan SU ilegge en person karantene i etterkant av gjennomført
kamp. Karantenen kan kun ilegges ved utvetydig bevis.
6. 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.
7. Klager på regelbrudd for situasjoner som ikke ville ført til direkte utvisning vil avvises uten
behandling.

§19-6

Prioritering av kamper

§19-7

Rett til premiering

1. Ingen spillere kan spille mer enn maksimalt 3 kamper over 1 dag, 5 kamper over 2 dager
eller 2 kamper pr. dag hvis turneringen går over 3 eller flere dager.
2. Unntak gjelder hvis kamplengden justeres ned fra 2 x 12 minutter spilletid, og dette skal
senest reguleres når oppsettet for turneringen sendes ut.
3. 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.
Antall som er berettiget til premiering er begrenset oppad til 22 spillere og 10 ledere per
lag. På U13-nivå følges NIFs barneidrettsregler.

Kapittel 20 – Aldersgrenser og deltakelse
§20-1

Aldersgrenser

1. Man kan delta på:
a. Senior herrer fra det året spilleren fyller 18 år.
b. Senior kvinner fra og med det året spilleren fyller minimum 16 år.
c. U-19 er spillere som fyller høyst 19 år og minimum 16 år i løpet av kalenderåret.
d. U-17 er spillere som fyller høyst 17 år og minimum 15 år i løpet av kalenderåret.
e. U-15 er spillere som fyller høyst 15 år og minimum 13 år i løpet av kalenderåret.
f. U-13 omfattes av barneidrettsbestemmelsene.
2. Serieutvalget kan gi dispensasjon til spillere som fyller:
a. 17 år i kalenderåret på senior 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
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dispensasjon eller ha deltatt i minst en offisiell kamp på lavere aldersnivå tidligere i
sesongen.
e. Det gis ingen aldersdispensasjon for spill dame senior, U-15, U-13 og U-11 nivå.
3. Ved dispensasjon gjelder fortsatt §6-8.
4. For alle søknader om dispensasjon for å delta i høyere aldersklasse, skal AFNs
standardskjema for aldersdispensasjon, signert av spillerens foresatte og lagets
hovedtrener, benyttes.
5. Jenter i rett alder kan fritt delta på alle juniornivå, samt kvinner over 18 år delta på senior
herrer, men dette skal rapporteres SU før vedkommende kan delta i turnering/kamp.

§20-2

Rett til deltagelse i turnering

1. Alle spillere uansett nasjonalitet kan fritt delta i turnering, med unntak av spillere som er
definert som profesjonelle spillere jf. §10-2. Unntak kan gis i enkelte turneringer av SU.
2. Alle spillere, trenere og dommere må ha betalt lisens, og spillere som ikke er medlem av
Norsk folketrygd må en tilleggsforsikring som dekker spill av amerikansk fotball i Norge.
3. Alle trenere må lovlig oppholdstillatelse i Norge.

Kapittel 21 – Krav til dommere og dommerbestemmelser
§21-1

Klubbens dommer-utdanningsforpliktelser

§21-2

Medlemsklubbs dommeransvar

1. For at en klubb skal kunne stille med lag i en turnering må klubben stille med minimum 1
dommer til turneringsdommerkurset i forkant av turneringen.
2. Hvis en klubb har to lag i samme turnering skal klubben stille med klubben i tillegg ha minst
2 dommere til turneringsdommerkurset, totalt 3, i forkant av turneringen.
3. Stiller en klubb med tre lag eller flere i samme turnering må de stille med minimum 1
dommer pr ekstra lag over 2 lag til turneringsdommerkurset.
4. For at en dommer skal telle opp mot klubbens dommerforpliktelser må dommeren møte og
gjennomføre turneringsdommerkurset, inneha minimum dommerlisen og dømme i
turneringen.
5. Sertifisering som turneringsdommer skjer i regi av AFN. Dommerens klubb registrerer
lisens på dommeren. Lisensen må være betalt før dommeren er tellende opp mot klubbens
dommerkrav.
1. Deltakerklubber kan av DU tildeles dommeransvar i kamper under turneringen.
Dommeransvar innebærer at medlemsklubben har ansvar for at dommere kommer til
kampen, samt at dommere opprettholder sine forpliktelser i henhold til KR.
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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. Hvis en dommer ikke møter til kamp gjentatte ganger, kan DU inndra sertifiseringen til den
aktuelle dommeren for resten av konkurransesesongen.

§21-3

Uniformskrav til dommerne

1. Sponsor og reklame på dommerdrakter reguleres av AFN.
2. Obligatorisk dommeruniform som alle dommere må ha på turneringen.
• Sort nøytral bukse og/eller shorts
• Sort (helsort uten logo) caps
• Dommertrøye (enten 1 eller 2 tommer striper)
• Forsøksindikator (kan være hjemmelaget)
• Flagg og bønneposer (kan lånes av forbundet på turneringen)
• Fløyte

Kapittel 22 – Turneringsbane – størrelse og krav
§22-1

Banemerking

1. En bane i AFNs turneringer er 70 yards lang, inkludert 2 målsoner på 10 yards i hver
kortende av banen, og 30 yards 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..
3. Banen skal minimum merkes med dette:
• Sidelinjer
• Sluttlinjer
• 10-yards og 5 yards markering, 1 yards av banen (yardmarkers eller koner)
• Mållinjer
• Midten skal være markert på 5 yardslinjen
4. Alle linjer må være heltrukket, malt i henhold til IFAFs regler for banemerking. Kritt og
port-a-fields kan benyttes.
5. Ved mangler på banemerkingen, skal dette meldes AFN 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.
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7. Ved mangler på banemerkingen kan dette medføre forføyninger til arrangør.
8. Hvis kampbanene mangler sidelinjer, sluttlinjer eller mållinjer, kan kampen ikke spilles og
den turneringen avlyses hvis det ikke kan fikses.
Illustrasjon av banen er lagt ved som vedlegg bak KR.
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Vedlegg

Sertifiseringsnivåer og krav for dommere i AFN
Gjelder fra 01.01.2019 (Sist endret 14.12.2018)

Innledende om sertifiseringsnivåene for dommere i AFN

Dommere må ha dommersertifisering utstedt av Dommerutvalget (DU) for å kunne opptre som
dommer i AFN.
Dommerstigen i AFN består av fire sertifiseringsnivåer, fra A til D, hvor A er høyeste nivå.
Sertifiseringsnivå for hver enkelt dommer fastsettes av DU før seriestart. Status endres ikke i løpet
av konkurransesesongen, med mindre DU endrer status for dommer etter egen vurdering eller
søknad, eller ved tap av dommersertifisering.

Internasjonale dommere i AFN betegnes som IFAF-dommer. Kravene til å bli internasjonal dommer
bestemmes av IFAF. DU velger ut hvilke nasjonale dommere som det skal søkes internasjonal
sertifisering til. For å bli internasjonal dommer kreves det at man innehar høyeste nasjonale
sertifiseringsnivå.

Grunnleggende krav for å bli dommer

DU har myndigheten til å tildele og frata dommersertifisering.

Fellesregler

For å være dommer i AFN må man:
• være medlem av klubb tilsluttet AFN
• rette seg etter AFNs og overordnede organisasjonsledds regler og vedtak
• etterleve «Etiske retningslinjer for dommere i amerikansk fotball» og
Dommerbestemmelser i Konkurransereglementet for amerikansk fotball
• være egnet til å inneha dommersertifisering
• ha betalt lisensen inneværende kalenderår (dommer- eller spillerlisens)
DU kan til enhver tid kontrollere om dommere oppfyller kriteriene for dommersertifisering.
DU kan til enhver tid frata dommersertifiseringen dersom dommeren ikke lenger oppfyller
kriteriene for sertifisering.
Brudd på kriteriene kan, i tillegg til tap av sertifisering, medføre ileggelse av alminnelig
disiplinærforføyning eller påtale til idrettens domsutvalg.

Kompetansekrav

Dette avsnittet gjelder alle som ikke var sertifiserte dommere foregående kalenderår.
For å bli dommer i AFN må man:
• Ha deltatt på og fått godkjent grunnleggende teorikurs
• Ha deltatt på og fått godkjent grunnleggende praksiskurs
• Ha bestått grunnleggende teoriprøve samme kalenderår som det grunnleggende
dommerkurset er godkjent for
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DU kan godkjenne andre opplæringsformer så lenge kandidaten har fått en tilfredsstillende
teoretisk og praktisk opplæring og har bestått teori
Oppfylles disse kravene blir man D-dommer tilhørende kalenderår.

Merk: Bestås ikke grunnleggende teoriprøve, inkludert etter muligheten for gjentakelse av
teoriprøve, samme kalenderår som det grunnleggende dommerkurset er godkjent for, må man ta
det grunnleggende dommerkurset på nytt for å kunne prøve på ny teoriprøve.

Krav til hvert sertifiseringsnivå

For å opprettholde eller heve sitt sertifiseringsnivå må følgende krav oppfylles:

Gjelder alle sertifiseringsnivåer:

• Man må ha vært sertifisert dommer ved utgangen av foregående kalenderår.
• Man må ha dømt minst tre godkjente kamper foregående kalenderår.
Merk: Har man dømt mindre enn tre godkjente kamper gjelder samme krav som for de som ikke
var sertifisert foregående kalenderår.

Gjelder D-sertifisering:

I tillegg til de kravene som gjelder alle sertifiseringsnivåer, må man for å opprettholde D-nivå:
• Ha deltatt på og fått godkjent vedlikeholdskurs eller annet godkjent kurs i inneværende
kalenderår.
• Ha bestått grunnleggende teoriprøve.

Gjelder C-sertifisering:

I tillegg til de kravene som gjelder alle sertifiseringsnivåer, må man for å oppnå eller opprettholde
C-nivå:
• Ha dømt minst fem godkjente kamper foregående kalenderår som sertifisert D-dommer
eller høyere.
• Ha deltatt på og fått godkjent vedlikeholdskurs eller annet godkjent kurs i inneværende
kalenderår.
• Ha bestått grunnleggende teoriprøve. DU kan kreve at det for C-dommere skal være høyere
krav til bestått enn for D-dommere. Dette vil i så fall fremgå av den grunnleggende
teoriprøven.

Gjelder B-sertifisering:
For å bli B-dommer første gang må man:
• Ha vært C-dommer forrige kalenderår.
• Ha deltatt på og fått godkjent videregående kurs minst én gang i løpet av de siste to årene et
slikt kurs har blitt arrangert.
• Ha bestått videregående teoriprøve.
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Ha dømt minst 15 godkjente kamper til sammen i dommerkarrieren.
Ha dømt minst seks godkjente kamper foregående kalenderår.

For å opprettholde en B-sertifisering må man hvert kalenderår:
• Ha dømt minst seks godkjente kamper foregående kalenderår.
• Ha deltatt på og fått godkjent videregående kurs eller eliteseminar minst annethvert år og
vedlikeholdskurs de årene man ikke er på videregående kurs eller eliteseminar.
• Ha bestått videregående teoriprøve.

Gjelder A-sertifisering:

For å bli A-dommer første gang må man:
• Ha vært B-dommer de to foregående kalenderår.
• Ha deltatt på og fått godkjent eliteseminar.
• Ha bestått videregående teoriprøve med høyere krav enn for B-dommer.
• Ha dømt minst åtte godkjente kamper hvert av de to foregående kalenderår.
•
For å opprettholde en A-sertifisering må man hvert kalenderår:
• Ha dømt minst åtte godkjente kamper forrige kalenderår.
• Ha deltatt på og fått godkjent eliteseminar minst to av de tre siste gangene det har vært
eliteseminar eller tilsvarende kurs eller samling, inkludert inneværende år.
• Ha bestått videregående teoriprøve med høyere krav enn for B-dommer.

Eliteseriedommer senior:

Dette er ikke et eget sertifiseringsnivå, og dommere i Eliteserien kan komme fra alle
sertifiseringsnivåer, men det stilles følgende krav:
• Ha deltatt på og fått godkjent videregående kurs enten inneværende eller tidligere år.
• Ha deltatt på og fått godkjent eliteseminar minst to av de tre siste gangene det har vært
eliteseminar eller tilsvarende kurs eller samling, inkludert inneværende år.

DU kan fravike disse kravene i opplæringsøyemed eller ved frafall av en dommer der man ikke kan
finne andre kvalifiserte erstattere.

Godkjente kurs

Følgende kurs er godkjente av DU og brukes til å avklare sertifiseringsnivå dersom de andre
kravene er oppfylt:
• Grunnleggende teorikurs
• Grunnleggende praksiskurs.
• Vedlikeholdskurs
• Videregående kurs
• Eliteseminar

Dommerprøver
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Følgende prøver er gjeldende og brukes til å avklare sertifiseringsnivå dersom de andre kravene er
oppfylt:

Grunnleggende teoriprøve:
For å bestå grunnleggende teoriprøve må man:
• Ha besvart prøven innenfor tidsrammene.
• Ha oppgitt riktig svar på minst 37 av 50 spørsmål.
Dersom man har oppnådd minst 32 riktige svar på prøven, men ikke bestått skal man få mulighet til
å ta prøven på nytt. Man vil da opplyses om hvilke spørsmål man har svart feil på. Det er kun
anledning for å ta prøven på nytt én gang.
Dersom man blir gitt mulighet for å ta prøven på nytt, kan DU kreve en høyere total poengsum.
DU kan kreve en høyere total poengsum for C-dommere. dette vil det bli informert om på prøven.
Grensen for mulighet til å ta prøven på nytt vil da også justeres.

Videregående teoriprøve:

For å bestå videregående teoriprøve må man:
• Ha besvart prøven innenfor tidsrammene.
• Ha oppnådd følgende prosenter av maksimal total poengsum (forutsetter at man oppfyller
de andre kravene til det aktuelle nivået):
o 60% for å kunne oppnå/opprettholde B-nivå.
o 75% for å kunne oppnå/opprettholde A-nivå.

En kandidat har rett til å ta videregående teoriprøve på nytt dersom:
• Kandidaten oppnår en poengsum fom. 50% til 60% av maksimal total poengsum.
Kandidaten vil da maksimalt kunne oppnå B-nivå.
• Dersom kandidaten er kvalifisert til å ta videregående prøve og B-sertifisering, som oppnår
en poengsum på mindre enn 60% får automatisk utstedt C-sertifisering.
• Kandidaten oppnår en poengsum fom. 65% til 75% av maksimal total poengsum.
Kandidaten vil da kunne oppnå A-nivå.
Ved gjentakelse av prøven vil kandidaten opplyses om hvilke spørsmål kandidaten ikke hadde full
pott på. Det er kun anledning for å ta prøven på nytt én gang.

Godkjente kamper:

Når antall kamper en dommer har dømt skal vurderes gjelder følgende retningslinjer:
• Offisielle kamper i AFN-serie eller -sluttspill der normal periodelengde for det aktuelle
nivået kampen spilles på er åtte minutter eller høyere regnes som én kamp.
• Offisielle kamper i AFN-serie eller -sluttspill der normal periodelengde for det aktuelle
nivået kampen spilles på er under åtte minutter regnes som en halv kamp.
• Godkjente treningskamper (iht KR-1-2-7) regnes som en halv kamp.
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Kamper som forkortes skal regnes som ferdigspilt med den normale periodelengden for det
aktuelle nivået.

Individuell vurdering
●

●

●

●

DU kan, i spesielle tilfeller, lempe på kravene ved søknad fra den aktuelle dommer. Det vil
da gjøres en individuell vurdering av den dommeren dette vil gjelde for. Resultatet av en
slik vurdering er uavhengig og vil ikke sette presedens for andre vurderinger.

DU kan, ved behov, fravike ovenstående krav. Det vil da gjøres en individuell vurdering av
den dommeren dette vil gjelde for. Resultatet av en slik vurdering er uavhengig og vil ikke
sette presedens for andre vurderinger.

Dersom en person har vært dommer tidligere kan DU gjøre en individuell vurdering av
hvilket sertifiseringsnivå vedkommende skal plasseres på. Dette forutsetter at kravene til
kurs og prøve for dette nivået er oppfylt. Resultatet av en slik vurdering er uavhengig og vil
ikke sette presedens for andre vurderinger.

Besøkende aktiv dommer fra et annet land vil gis en sertifisering som vil samsvare med den
sertifiseringen dommeren har i sitt eget land. Er denne dommeren allerede godkjent som
internasjonal dommer skal dommeren normalt gis A-sertifisering.
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Etiske retningslinjer for dommere i amerikansk fotball

De etiske retningslinjene har som formål å fremme at dommerne opptrer på en måte som skaper
tillit til dommerne og deres avgjørelser. Retningslinjene skal også vise hva som er god
dommerskikk.
Retningslinjene gjelder for alle dommere i amerikansk fotball, uansett nivå eller erfaring.
1. Hovedregel

En dommer skal opptre uavhengig og upartisk, i tråd med idrettens formål og verdier, og på en
måte som inngir alminnelig tillit og respekt.
2. Krav til nøytralitet

En dommer skal aldri:
• opptre i strid med idrettens regler om manipulering av idrettskonkurranser jf. NIFs lov 1120. Dette inkluderer å delta i pengespill relatert til en konkurranse der vedkommende
deltar.
• gi forhåndsuttalelser om kamper i norsk amerikansk fotball
• motta gaver eller annen oppmerksomhet som medfører økonomisk fordel fra klubber eller
deres representanter, og som er knyttet til oppgaven som dommer 1
• gi uttalelse på vegne av AFN om sanksjoner som følge av situasjoner oppstått i kamper
• gi uttalelser eller handlinger av rasistisk eller diskriminerende art
3. Krav til adferd på sosiale medier

En dommer har som enhver annen ytringsfrihet, men må ha et bevisst forhold til egen opptreden i
sosiale medier av hensyn til deres integritet, uavhengighet og upartiskhet. De må derfor tenke nøye
gjennom hva de skriver, kommenterer eller "liker" på sosiale medier. Statuser og kommentarer kan
veldig fort misforstås eller feiltolkes, og når de først er skrevet så er de der ute selv om
kommentaren slettes.
Det er tillat innenfor rimelighetens grenser å uttale seg om en kamp eller en hendelse. Dommere
kan være engasjert i andre sporter og andre lag, men skal alltid respektere alle dommere uansett
idrett, på lik linje som de selv ønsker å være respektert.
«Føre-var-prinsippet» gjelder for dommere på sosiale medier, samt følgende retningslinjer:
En dommer skal ikke:
• like eller kommentere statuser om kamper i AFNs regi, dette inkluderer også
treningskamper eller andre turneringer.
• avgi stemmer eller delta i diskusjon vedrørende utfall av kamper i AFNs regi.
1

Dette omfatter ikke styrehonorar, reduserte avgifter til klubb eller støtte til egen dommerutvikling
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kommentere dommeravgjørelser gjort i kamper i AFNs regi, dette inkluderer også
treningskamper eller andre turneringer.
kommentere andre dommere som dømmer amerikansk fotball i IFAF-familien i negativ
omtale.
kritisere dommeravgjørelser, dommeres prestasjon eller andre dommere som dømmer
amerikanske fotball i IFAF-familien.
beskylde noen dommere, uansett idrett, for bestikkelser eller andre kriminelle gjerninger.

En dommer bør ikke:
• Kritisere dommeravgjørelser eller andre dommere uansett liga eller idrett.
• Kommentere eller like klubbers/lags statuser, utover statuser tidligere nevnt en dommer
ikke skal gjøre.
Lukkede dommergrupper:
Sosiale medier er et fint verktøy for å bygge et godt dommermiljø, og bygge kompetanse og
forståelse for dommeroppdraget. Dommergruppene på Facebook er kun for dommer- og
regelrelaterte spørsmål. Alle dommere kan starte en ny tråd og stille/svare på spørsmål, men
spørsmål knyttet til reiser og andre administrative saker skal kun besvares av DU eller AFN.
4. Krav til opptreden før, under og etter kamp

En dommer skal alltid:
• ankomme stadion i nøytrale klær/antrekk
• Tiltale meddommere, trenere og spillere med respekt

En dommer skal ikke:
• ha på seg logo til lag tilknyttet AFN, eller lag tilknyttet serier/turnering laget dommeren
skal dømme. Lags logo fra NFL, NCAA eller andre idretter og serier skal heller ikke benyttes.
Uniform, som for eksempel russedress, er ikke akseptert.
• kommentere en annen dommers prestasjon eller calls hvor det er andre enn dommere
tilstede, eller direkte til trenere/spillere.
• uttale seg til presse eller andre om calls/avgjørelser fra en kamp. Slike henvendelser skal
henvises videre til DU.
5. Brudd på retningslinjene

Brudd på de etiske retningslinjene reguleres av Sertifiseringsnivåer og krav for dommere i AFN.
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DUs uniforms- og utstyrsreglement

Dommere skal, når det gjelder antrekk og person, være presentabel i enhver anledning. Uniformen
og utstyret skal være profesjonelt laget.

Alle dommere må ha følgende utstyr med til kamp:
• Langermet og kortermet dommertrøye med krage
o Svart-/hvitstripet, stripene skal være 2” brede
o Det er viktig at det medbringes både lang- og kortermet skjorte til hver kamp.
o På en langermet skjorte skal mansjettene nå ned til håndleddet.
o På en kortermet skjorte skal ermet stoppe over albuen
o Undertøy som er synlig i halsen skal være sort.
o Sorte hansker kan benyttes sammen med langermet skjorte når temperatur eller
værforhold tilsier det (hansker kan benyttes selv om ikke alle dommere i crewet
gjør det)
• Standard dommerbukse
o Svart med 1,25” (3,175cm) bred hvit stripe langs siden
• Svart belte med en nøytral, åpen, sølvfarget spenne.
• Svarte lave sko
o Sko med hvite eller fargede områder kan benyttes så lenge det ikke er dominerende
o Skolissene skal være sorte
o Sokkene skal være sorte og av en type som går oppover leggen.
• Dommercaps
o Helhvit for Hoveddommer
o Svart med hvite striper for alle andre dommere
o Det er ikke tillatt med noen merker eller logoer på capsen (diskret logo fra en
fabrikant kan tillates)
• Gult flagg for å markere regelbrudd
o Minst ett, men det anbefales å ha to
o Vekten skal være sort eller gul.
• Blå bønnepose for å markere punkter
o Minst én, men det anbefales å ha to
o Sorte bønneposer er ikke obligatorisk, men tillates dersom alle dommerne i crewet
benytter det.
• Svart fløyte
o Fløyten bør være uten kule, Fox40 Classic er anbefalt
o Fløyten bæres normalt sett i en snor rundt halsen, denne snoren skal være sort.
o Det er også tillatt med fingerfløyter eller fløyter som holdes i hånden.
• Forsøksindikator
o Skal være nøytralt farget
o Minst én, noen dommerposisjoner anbefales å ha to
• Kampdatakort for å notere viktig kampdata
o Skriveverktøy, penn eller blyant, skal også medbringes.
• Hver dommer med ansvar for tidtaking må ha med seg en klokke.
o Klokken som benyttes til kampklokke må ha nedtellingsfunksjon
o Klokken skal være sort eller en annen mørk farge, og skal være en håndledsklokke.
• Linjemann må ha Lenkemarkør (Chain clip)
• Minst én av dommerne i dommerlaget må ha en trykkmåler og en ballpumpe.
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o Det anbefales at dette er Umpire
Det anbefales at umpire tar med seg et eget håndkle.
o Håndkle skal helst være sort, men hvitt kan benyttes dersom nødvendig, det bør
ikke være for stort
Hoveddommer skal ha med en mynt til myntkastet. Umpire skal ha med en reservemynt.

Alle dommere skal komme nøytralt og pent kledd til kamp. Dette inkluderer koffert/bag samt annet
synlig utstyr.
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Definisjon av treningskamper / Scrimmage og krav
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Turneringsbaner
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