
 
 

Informasjon for Vestbos Fotballcup 
Framohallen søndag 20. november 2022 

 
Vestbos fotballcup arrangeres søndag 20. november mellom kl. 10.00 og 18.00 i Framohallen i 
Fyllingsdalen. Lagene er inndelt i tre aldersklasser (09-10,11 - 12, og 12-13). 
 
Sekretariatet 
Sekretariatet er åpent fra kl. 09.30 og holder åpent hele turneringen. Sekretariatet kan nåes på mobil 
959 83 513 under for og under hele turneringen. For e-post morten.jakobsen@vestbo.no. 
 
Førstehjelp 
Røde Kors vil være tilstede som sanitetsvakt under hele arrangementet. 
 
Forsikring 
Spillerne er forsikret gjennom en kollektiv ulykkesforsikring. 
 
Garderober 
Garderobene vil være åpne under hele turneringen. De vil være merket med gutte- og 
jentegarderobe. Det er viktig at det ikke blir liggende verdisaker i garderobene. Oppbevaring av 
verdigjenstander skjer på eget ansvar.  
 
Kiosk 
Pt har vi ikke kiosk da den faste kiosken ikke hadde muligheter. Hvis det er noen som ønsker drifte 
kiosk og få inntekter kan en melde fra til Morgen Jakobsen på telefon 959 83 513 eller epost 
morten.jakobsen@vestbo.no. 
 
Premier 
Når et lag har spilt sin siste kamp vil de motta premie og fotografering til medlemsbladet (Vestbo 
Info). I tillegg vil finalistene i de ulike klassene få en lagpremie. Alle lag vil bli presentert i 
medlemsbladet «Velkommen hjem» som kommer ut i desember 2022. 
 
Vester 
Hvis 2 lag stiller med like drakter skal det laget som står oppført som bortelag benytte vester. 
Sekretariatet har vester til utlån. Disse leveres tilbake med en gang etter kampslutt. 
 
Registrering 
Laglederen må sørge for at laget er registrert senest 15 minutter før en skal spille første kamp. 
Skjema for registrering får en i sekretariatet. 
 
Fotografering 
Vi gjør oppmerksom på at fotografering vil foregå under fotballcupen. Bildene kan bli lagt ut på 
sosiale medier, hjemmeside og medlemsbladet. Detter er aktivitetsbilder som anses å være unntatt 
fra personvernlovgivningens krav om samtykke.  I forbindelse med premieutdeling vil det bli tatt 
lagbilde av de enkelte lagene som vi presenterer i medlemsbladet «Velkommen hjem». Skulle det 
være noen som ikke ønsker å bli fotografert ber vi om at lagleder avklarer dette med spillerne i 
forkant og at disse ev. ikke deltar i fotograferingen. Eventuelle protettbilder og samtykke knyttet til 
bruk av dette i reportasje avklares av journalist med vedkommende spiller/lagleder.    

 



 
Spilleregler for Vestbos Fotballcup 2022 

 
Dommeren skal betrakte fotball som en lek for spillerne. Dommeren skal ikke unødig avbryte spillet, 
men sørge for at alle spillerne behandles likt. Dommeren skal i stor grad veilede når spilleren gjør feil.  
 

1) Vestbos Fotballcup spilles som en serie hvor alle lagene i hver klasse og gruppe går videre til 
et cupsluttspill. 
 

2) Kampene spilles 1x12 minutter. 
 

3) Kampene spilles på 2 baner. Bane 1 er nærmest hovedtribunen. Banen det spilles på er 40 x 
20 meter. Målene er 3 x 2 meter (håndballmål). 
 

4) Antall spillere på hvert lag skal ikke være mer enn 5 (inkl. målvakt). Ubegrenset antall spillere 
kan byttes inn og ut. Laglederne kan hvis de begge er enige benytte seg av 6 utespillere + 
målvakt. 
 

5) Hjemmelaget spiller på banehalvdel nærmest utgangsdøren. Bortelaget spiller på 
banehalvdel mot nord. Hjemmelaget tar avspark. Etter godkjent scoring settes spillet i gang 
fra midten av det lag som ikke scoret målet. 
 

6) I gruppespillet fordeles poengene slik: For vunnet kamp 3 poeng, for uavgjort 1 poeng og for 
tap 0 poeng. Lagets plassering bestemmes av poengtallet. 
Ved poenglikhet gjelder:  
i) Poengtallet – står to eller flere lag likt, går det lag som har møtt til alle kampene foran 

lag som har uteblitt. Står fortsatt to eller flere lag likt, gjelder 
ii) Målforskjellen – dvs. forskjellen mellom scorede og innslupne mål. Står fortsatt to eller 

flere lag likt, avgjøres rekkefølgen av 
iii) Antall scorede mål - det lag som har scoret flest mål går foran. Ved fortsatt likhet er 
iv)  Resultat av innbyrdes kamper avgjørende – dersom rekkefølgen fortsatt ikke er avgjort 

skal avgjørelsen skje ved 
v) Loddtrekning i sekretariatet. 

 
7) Ved uavgjort resultat i sluttspillet (mellomspill, kvartfinale, semifinale og finale) for 

aldersklassene 11-12 og 13-14 avgjøres kampene ved 5 minutters spilleforlengelse med 
«Golden goal». Det laget som scorer først i spilleforlengelsen er vinner av kampen og 
kampen avbrytes. Står det fortsatt uavgjort mellom lagene i etter spilleforlengelsen vil det 
laget som har flest hjørnespark i kampen (inkludert spilleforlengelsen) bli utpekt som vinner. 
Er resultatet fortsatt likt, skal avgjørelsen skje ved loddtrekning i sekretariatet.  
 
Ved uavgjort resultat i sluttspillet (kvartfinale, semifinale og finale) for aldersklasse 09-10 
avgjøres kampene ved 5 minutters spilleforlengelse med «Golden goal». Det laget som 
scorer først i spilleforlengelsen er vinner av kampen og kampen avbrytes. Står det fortsatt 
uavgjort mellom lagene etter spilleforlengelsen avgjøres kampen ved 
straffesparkkonkurranse. Tre spillere fra hvert lag tar straffe. Hvis det ikke blir noen 
avgjørelse tar hvert lag en og en straffe til avgjørelsen faller.  
 

8) Spillerne må ha passende tøy og innesko. Det er påbudt med leggbeskyttere. 
 



 
9) Dommeren må ha godt kjennskap til reglene og intensjonen med barnefotball. 

 
10) Når hele ballen går ut over sidelinjen, skal det tas innkast. Ved feil innkast skal dommeren 

veilede og la spilleren ta nytt innkast. 
 

11) Når hele ballen har passert målstreken mellom målstengene, skal det dømmes mål. Mål kan 
ikke gjøres direkte fra innkast. 
 

12) Offside praktiseres ikke. 
 

13) Direkte frispark dømmes når en spiller 
i) Feller en motspiller 
ii) Holder eller dytter en motspiller 
iii) Tar ballen med hånden med vilje 
iv) Gjør noe som kan være farlig for de andre spillerne 

 
14) Alle direkte frispark som dømmes innenfor straffesparkfeltet, tas som straffespark fra 

straffesparkmerket. Dommeren bør gi tilsnakk ved gjentatte overtredelser. Kort benyttes 
ikke. 
 

15) Spilles ballen med foten (fra kneet og ned) med vilje tilbake til egen målvakt, og denne 
berører ballen med hendene innenfor eget straffesparkfelt, skal det påpekes at dette ikke er 
lovlig. Deretter skal målvakten få spille ballen ut på vanlig måte. Skjer dette gjentatte ganger 
skal motstanderen tildeles et indirekte frispark fra straffesparklinjen. 
 

16) Målspark tas hvis hele ballen går ut over mållinjen utenfor målet. Ved målspark kan ballen 
sparkes/kastes ut av straffesparkfeltet uten at den må ligge på bakken. 
 

17) Hjørnespark tas fra stedet hvor mållinjen og sidelinjen møtes. 
 

18) Blir ballen spilt opp i taket av hallen blir ballen droppet. Spilles ballen opp i taket innenfor 
straffesparkfeltet blir ballen trukket ut av straffesparkfeltområdet for å droppes. 
 

For øvrig vises det til NFF reglement for innendørs fotball. 
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