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ENDRINGER MELLOM VÅR- OG HØSTSESONGEN FOR BARNE- OG
UNGDOMSFOTBALLEN SESONGEN 2017

Ungdomsfotball 13-19 år
Viser til tidligere utsendte skriv vedrørende serieordning ungdomsfotball vår 2017:
https://www.fotball.no/globalassets/krets/trondelag/aktivitet/serieordning-ungdomsfotball-var2017.pdf
For alle klasser (gjelder ikke helårs serie) gjelder at alle kamper skal være avviklet innen
18. juni, som er siste spilledato i vårsesongen. Kamper som spilles etter denne dato blir ikke
tellende med hensyn til opprykk/nedrykk mellom divisjoner vår/høst.
Samtidig oppfordrer vi alle lagene til å forholde seg til siste spilledato, da tabellplassering
(avdelinger uten opp- og nedrykk) også kan ha betydning for avdelingsoppsett for
høstsesongen. Lagene selv er ansvarlige for at avgjørende kamper ikke blir spilt etter denne
dato.
Når 18. juni er passert, vil NFF Trøndelag umiddelbart starte jobben med å sette opp nye
avdelinger til høstsesongen.
Da det er en stor jobb på kort tid med oppsett av nye avdelinger og beramming av kamper
for høstsesongen, ønsker vi å få med oss alle ønskede endringer mellom vår og høst i
samme operasjon. Frist for melde inn endringer settes til senest søndag 11. juni. Endringer
som kommer etter denne datoen skaper merarbeid for administrasjonen og forsinker dermed
vårt arbeid.
Endringer etter fristen medfører også et gebyr for klubbene, jfr. vedtak på Kretstinget 2017.
Prisliste finner dere på vår hjemmeside:
https://www.fotball.no/fotballdata/kamp/?fiksId=6711399
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Følgende endringer kan meldes inn:






Melde på nytt lag – på laveste nivå dersom nivåinndeling
Trekk av lag
Takke nei til opprykk
Ønske om å endre spillform - plasseres på laveste nivå dersom nivåinndeling
Ønske om å endre divisjon - det vil si gå ned ett nivå

Vi gjør oppmerksom på at de 2 nederste punktene gjelder ønsker, og NFF Trøndelag
forbeholder seg retten til å ta den endelige avgjørelsen på om dette er mulig basert på en
helhetlig vurdering. Vi må sørge for å ivareta faktorer som antall lag (slik at vi sikrer at alle
lag får et godt sportslige tilbud) og geografi (reisebelastning må være fornuftig).
NFF Trøndelag har vedtatt at alle lag som takker nei til et opprykk, det vil si et nivå man
sportslig er kvalifisert for, vil bli sanksjonert i form av poengtrekk. Lagene blir trukket 3
poeng, det vil si at lagene starter høstsesongen med 3 minuspoeng. Dette ble for øvrig også
praktisert for sesongen 2016.
Konsekvensen av å ikke ta et opprykk er at man kan oppnå en sportslig fordel, og
intensjonen bak dette vedtaket er å ivareta prinsippet om fair-play.
Informasjon om poengtrekk vil komme frem på tabell på fotball.no.
Sanksjoner som dette er hjemlet i Lovens § 11-6 i).

Barnefotball 11-12 år
Dette er helårsserier (med unntak av J12 avd. 4-9 og G12 avd. 7-15), men av erfaring vet vi
at det også her trekkes lag og nye lag ønsker seg inn.
Dersom en klubb ønsker å trekke et lag eller melde på et lag mellom vår- og høstsesongen,
må man også her forholde seg til fristen 11. juni.
Endringer etter fristen medfører også her et gebyr, jfr. vedtak på Kretstinget 2017.
NFF Trøndelag forbeholder seg retten til å ta den endelige avgjørelsen på om det er mulig å
ta inn nye lag basert på en helhetlig vurdering (antall lag og geografi).
Viser til påmeldingsskriv og klubbforum i Mars hvor det er informert om at vi i år kjører en
pilot for 12-åringene i Trondheimsområdet. Avdelingene benevnt vår bygges om mellom vår
og høst hvor intensjonen er å skape mer jevnbyrdige serier der vi ser dette er nødvendig.
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Alle ovennevnte endringer skal komme fra klubbens leder eller sportslig leder og
sendes undertegnede på e-post innen 11. juni. Ønsker om endringer som kommer fra
trener eller kontaktperson blir ikke ivaretatt.
NB: Ved påmelding av nye lag ber vi om at det gis opplysninger om kontaktperson og
trener for laget, hjemmebane og evt. reservebane samt evt. antilag.

Vennlig hilsen
NFF Trøndelag
Kristin Seim
Administrasjonskonsulent Konkurranseavdelingen
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