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Vårt utgangspunkt for 2022: 

Vi planlegger for en normal fotballsesong !

Vi bygger nå beredskap for endringer og i første omgang for perioden januar-mars                            
pga. nye myndighetspålagte smitteverntiltak
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NFFs ansvar og rolle i pandemien:

*
Bidra til å opprettholde og skape mest mulig fotballaktivitet for alle 

*
Bidra til å holde smittetrykket nede og skape trygghet for våre utøvere
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NFF forankrer sine beslutninger på følgende grunnlag:

• Følge opp myndighetspålagte forskrifter og anbefalinger

• Anbefalinger er å anse som påbud dvs. det samme som forskriftsrettede tiltak

• Hensynet til våre utøveres og deres pårørende sikkerhet og trygghet 

• Sportslige og økonomiske konsekvenser for NFF, krets, klubb og utøvere

• Hensiktsmessige forhold i et føre-var-prinsipp (konsekvens opp mot risiko)
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Planer og beredskap for perioden etter 15.01.22.

• De gjeldende tiltakene vil etter 15.01.22 enten bli videreført slik de er nå eller de vil bli enten
skjerpet eller mildnet

• Vi og dere i klubb må planlegge for at tiltakene fortsetter på minimum samme nivå som nå -
også etter 15.01.22

• Det vil bety endringer i våre tenkte planer for 2022 - både for konkurranseaktiviteten og 
utviklingsaktiviteten

• Vår beredskapsgruppe iverksetter arbeidet med “Plan B” i god tid før 15.01.22. slik at vi skaper
mest mulig forutsigbarhet for klubbene gjennom vinteren 2022       
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Idrett, kultur og frivillighet - Helsedirektoratet

Hvilke forskrifter og anbefalinger gjelder nå og frem til 15.01.22. ? 



Hvilke forskrifter og anbefalinger gjelder nå og frem til 15.01.22. ? 

Inndeling i tre målgrupper og hvor ulike forskrifter/anbefalinger gjelder for disse:
• Barn og unge til og med grunnskolealder
• Ungdommer eldre enn grunnskolealder og opp til 20 år
• Voksne over 20 år

Generelt/felles for alle målgrupper
• Ingen cuper, turneringer eller kamper for noen av målgruppene. Gjelder både innendørs og 

utendørs
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Barn og unge t.o.m. ungdomsskolealder

Koronainformasjon (15.12.21.)

Type aktivitet Akiviteten mulig (JA/NEI) Merknad
Trening utendørs JA
Trening innendørs JA Max.20 personer hvis ikke samme kohort (skole/barnehage)
Cuper/turneringer/kamper NEI
Utendørs arrangement JA Må holde 1-meters avstand

Disse gruppene og tiltakene mot gruppen tar utgangspunkt i at grunnskolene er satt på gult nivå – i motsetning til eldre 
elever/spillere som går på videregående skole og som nå er satt på rødt nivå i skolesammenheng. 



Ungdommer i videregående skolealder (2005-2003) 
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Type aktivitet Akiviteten mulig (JA/NEI) Merknad
Trening utendørs JA Må holde 1-meter avstand
Trening innendørs NEI
Cuper/turneringer/kamper NEI
Utendørs arrangement JA Må holde 1-meters avstand

Hovedårsaken til at denne gruppen er definert som en ny gruppe er begrunnet i at videregående skoler står på rødt 
nivå og da vil også elevenes fritidsaktiviteter rammes av samme type inngrep og som handler om å redusere antall 
nærkontakter og sikre avstand.



Voksne (20+)
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Type aktivitet Akiviteten mulig (JA/NEI) Merknad
Trening utendørs JA Max.20 personer og må holde 1-meter avstand
Trening innendørs NEI
Cuper/turneringer/kamper NEI
Utendørs arrangement NEI



Barn og unge t.o.m ungdomsskolealder
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Type aktivitet Akiviteten mulig (JA/NEI) Merknad
Trening utendørs JA

Trening innendørs JA Max.20 personer hvis ikke samme kohort (skole/barnehage)

Cuper/turneringer/kamper NEI

Utendørs arrangement JA Må holde 1-meters avstand

Type aktivitet Akiviteten mulig (JA/NEI) Merknad
Trening utendørs JA Må holde 1-meter avstand

Trening innendørs NEI

Cuper/turneringer/kamper NEI

Utendørs arrangement JA Må holde 1-meters avstand

Voksne (20+)

Ungdommer i videregåendeskolealder opp til 20 år

Type aktivitet Akiviteten mulig (JA/NEI) Merknad
Trening utendørs JA Max.20 personer og må holde 1-meter avstand

Trening innendørs NEI

Cuper/turneringer/kamper NEI

Utendørs arrangement NEI



Hva betyr tiltakene for oss i trøndersk fotball i perioden 15.12.21-15.01.22. ?

Alle klubbarrangerte cuper, turneringer og kamper for alle målgrupper (barn, ungdom og voksne) 
må avlyses ev. utsettes

Plan for følgende sentrale kretsstyrte konkurranseaktiviteter
• Seriekamper Futsal senior kvinner/menn
• Kvalifisering 0.divisjon G16 og G19 
• NM-kvalifisering aldersbestemt (J16-J19-G16-G19)
• Trøndersk Mesterskap
• OBOS-cup  
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Hva betyr tiltakene for oss i trøndersk fotball i perioden 15.12.21-15.01.22. ?

Koronainformasjon (15.12.21.)

Plannivå Seriespill Futsal Kvalifisering 0.div.
G16 og G19

Kval. NM 
Aldersbestemt

OBOS-cup Trøndersk Mesterskap

Plan A • Kamper i januar avlyses
• Enkeltvise kamper fra 01.02.22.
• Kamper utenfor Trondheim
• Norgescupen – NFFs ansvar
• Regionsmesterskap – NFFs ansvar
• VM-kvalifisering – NFFs ansvar

• Kamper i januar 
utsettes

• Puljespill som 
oppsatt fra det 
tidspunkt vi får 
spille kamper

• Forskjell på G16 og 
G19

• Løsrives fra NM

• NFFs rammer 
mangler

• Rangering av lag 
uten at vi binder 
dette til  
kvalifisering til 0.div.

• Puljespill som 
oppsatt i mars

• Cuprunder som 
oppsatt gjennom 
sesongen

• Puljespill som 
oppsatt i mars

• Cuprunder som 
oppsatt gjennom 
sesongen

Plan B • Hele sesongen avlyses hvis vi ikke 
er i gang med kamper før 
vinterferien

• Enkeltkamper/utsla
gskamper fra det 
tidspunkt vi får 
spille kamper

• Aktuelle klubber/lag 
inviteres til møte i 
uke 1

• Puljespillet strekkes 
ut hele vårsesongen

• Cuprunder og 
sluttspill gjennom 
sesongen

• Gruppespillkamper 
gjennom sesongen

• Cuprunder og 
sluttspill gjennom 
sesongen

Plan C • Sportslig rangering 
av lag



Hva betyr tiltakene for oss i trøndersk fotball i perioden 15.12.21-15.01.22. ?

Spillerutviklingstiltak (Klubb BDO/Team BDO) avlyses/utsettes. 

• Selv om unge i ungdomsskolealder kan trene som normalt i egen klubb så er det samtidig slik at 
forskrift/anbefalinger har den hovedhensikt at man skal unngå å blande kohorter

• Spillerutviklingstiltakene kategoriseres som arrangement og med de begrensninger som ligger i den delen av 
forskrift/anbefalinger

• Dette gjøres likt i alle kretser i NFF
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Hva betyr tiltakene for oss i trøndersk fotball i perioden 15.12.21-15.01.22. ?

Kurs,- møter,- og klubbbesøk (15.12.-31.03.22.)
o Det aller meste av kurs,- møter,- og klubbesøk gjennomføres som oppsatt men kan hvis tiltakene ikke

endres bli gjennomført digitalt og ikke fysisk.
o Valg av gjennomføringsmåte vil bli bekjentgjort
o "Kompetansehelg" vil bli endret - nærmere informasjon vil bli gitt

Kretsadministrasjon - kretsstyret
o Kretskontoret vil være fysisk stengt for besøk
o De ansatte vil i all hovedsak være på hjemmekontor
o Møter med ansatte må skje via Teams
o Beredskap i styret for ekstraordinære styremøter. Neste ordinære møte: 17.januar 2022
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Hva betyr tiltakene for oss i trøndersk fotball i perioden 15.12.21-15.01.22. ?

Kommunikasjon med og i klubbene

o Normal tilgang via e-post, telefon og Teams ved behov for klubbene

o Vi “gjeninnfører” ekstraordinære klubbforum så lenge tiltakene innebærer et behov for kommunikasjon

o Neste klubbforum: Mandag 10.januar

o Etabler gode informasjons- og kommunikasjonskanaler internt i klubbene – klubbens ansvar at alle følger forskriftene og 
føler seg trygge i aktiviteten
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Hva både kan og bør vi/dere gjøre ?

Gjennomføre treninger med alle fotballag (der man har planlagt at man skulle trene)

o Barn/unge i klubb opp t.o.m ungdomskolealder kan trene som normalt inne og ute og de kan spille fotball på trening

o Ungdom i klubb i videregående skolealder kan trene utendørs og kan gjennomføre alle aktiviteter/øvelser som ikke
innebærer spill/nærkontakt pga. avstandskravet på 1-meter. Husk: FAIR PLAY !

o Voksne i klubb kan trene utendørs og kan gjennomføre alle aktiviteter/øvelser som ikke innebærer spill/nærkontakt pga. 
avstandskravet på 1-meter. Husk: FAIR PLAY !

o Garderober kan benyttes men avstandskravet på 1-meter må overholds. Toaletter skal være tilgjengelig

o Viktig at vi starter opp og holder i gang aktiviteten slik at veien tilbake blir kortest mulig, man er best mulig forberedt til
kampaktiviteten kan starte opp og at vi unngår nytt frafall

o Mer informasjon om NFFs Koronavettregler: Spørsmål og svar korona - Norges Fotballforbund
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Repetisjon fra klubbforum:

o Påmeldingsfrist seriespill, NM, OBOS-cup, Trøndersk Mesterskap: 10.januar

o § 9-2: Søknad om sammensatte lag – krav og kriterier

o Sportslige krav til klubbene – Sportslige krav til aktuelle lag – Praktiske forhold
o Kommer til å introdusere benchmark på spilletid og frafall
o Steinkjer – Sparbu – Sørlia – Byafossen – Henning - Ogndal
o Levanger – Skogn – Sverre - Nessegutten
o Vinne – Verdal
o National – Sverresborg – Vestbyen
o Melhus – Gauldal
o Rissa – Stadsbygd – Vanvik
o Kontaktperson 1: Kristoffer Govasmark (sammensatte lag)
o Kontaktperson 2: Aleksander Olsen (alderdispensasjoner)
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Repetisjon fra klubbforum:

o Strategiplan “Deltagelse” og Budsjett 2022

o Ansettelser av aktivitetsutviklere i sonene Namdal, Fosen, Orkdal, Gauldal og Nord-Østerdal
o Ansettelser av dommerutviklere i sonene Namdal, Innherred, Orkdal, Gauldal og Nord-Østerdal

o Se vår hjemmeside for presentasjonen fra siste klubbforum: Klubbforum 2021 - Norges Fotballforbund

o Årshjul 2022 – Vil bli revidert fortløpende
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16.12.2021

Fra: Fotballkretsen
Til: Alle fotballildsjeler

Tusen takk for innsatsen i 2021 

Neste klubbforum: 10.januar 2022 


