
                                                                                                                                                             

Forslag til ny serieinndeling og aldersklasser 

 

Vår idrett har i de siste 10 årene vokst og utviklet seg veldig. Vi har gått fra kun ett fåtall lag i 
seriespill, til å ha 18 lag i aksjon på våren kun på senior. Dette skaper utfordringer rundt vår 
serieinndeling. Røft regnet kan man si vi er på en 160% kapasitet på våren, men nede på 60% på 
høsten. Dette gjør at alle på våren får en dårlig serie og det begrenser antall kamper vi kan tilby, i 
tillegg til at vi ikke kan gjennomføre noen annen aktivitet enn seriekamper. Vi kan ikke godkjenne 
treningskamper under serie, vi kan ikke gjennomføre turneringer, og det begrenser U13 aktivitet.  
 
Seksjonsledelsen begynte med dette som utgangspunkt for å se om man kunne gjøre endringer for å 
tilrettelegge bedre for alle serier og nivåer både vår og høst. På utvalgshelgen ble et forslag 
presentert for alle utvalgene i forbundet (Serieutvalget, Dommerutvalget og Sportslig 
utviklingsutvalget) og vurdert. I felleskap ble det gjort noen endringer på forslaget fra 
seksjonsledelsen, som vi til slutt skal diskutere på ledermøtet. Vi ber dere lese nøye igjennom 
forslaget i sin helhet inkludert regelendringsforslagene før dere trekker deres konklusjon om 
forslaget.  Diskuter det i styret og inkluder de i deres klubb som dere mener må ha eller innehar 
kunnskap om hvordan dette vil påvirke.  
 
Seksjonsledelsens forslag til ny serieinndeling og aldersklasser: Det foreslår at vi gjør endringen i 2 
trinn for å gjøre det enklest og best mulig for de yngre aldersgrupper.  
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I tillegg til overnevnte serier vil vi i 2019 (få og enkelte prøveprosjekt), 2020 og 2021 ønsker vi å tilby 
7’er turneringer (tackle) på alle aldersnivå som et tilbud til de klubbene som ikke klarer å stille lag i 
nasjonal serie, eller for de som ønsker å starte opp nye lag i klubb eller helt nye klubber som ønsker å 
komme seg i aktivitet. I 2020 vil vi tilby ekstra senior turneringer, hovedsakelig for D2 lag på våren, og 
i 2021 vil vi tilby ekstra U17 turneringer. Dette for å lette på overgangen som vil kunne bli tøff for 
noen.  



                                                                                                                                                             

Konseptet for 7’er turneringen vil bli presentert på ledermøtet.  
 
Med denne inndelingen får vi en mye bedre fordeling på aktiviteten på vår og høst, jevner belastning 
også mtp. Dommere.  
 
Den første og største endringer er at vi flytter D2 til høsten.  
Rett ut; så har senior vokst seg for stor for at alle seniorsesongene skal gå samtidig. Det er ikke lengre 
mulig å kjøre de samme sesong. Hvis vi ikke flytter D2 så må vi flytte alle juniorseriene til samme 
sesong (f.eks høsten) noe SL tror at bare vil skade, og hindre utvikling av juniorlagene. SL tror at den 
beste måten å balansere belastningen er å flytte D2 over til høsten.  
 
For å kutte ned den lange inaktivitetstiden for 2. divisjonslagene setter vi opp noen turneringer på 
våren 2020. Det samme gjør vi for U17 2021.  
Ved å flytte D2 til høsten, tror SL at U19 vil lide, og kanskje forsvinne, så for å kontre det ønsker SL å 
gå over til U18. Med å gå til U18 kan man komme i forkant av flere utfordringer. Flere klubber 
snakker om det problematiske sisteåret på U19, da spillere skal i militæret, flytter pga skole etc. Når 
vi går til U18, er det bare fornuftig å gå til U16, U14 og U12, da vi har gode erfaringer med to årskulls 
serier. Vi planlegger å utvide til U10 også på sikt.  
 
Vi beholder fortsatt 3 år berettigelsen til deltakelse på alle juniorserier, det betyr at fra man er 14 
(yngste for U16) kan man spille både vår og høst frem til senior, men også på senior (med unntak).  
 
U12 og U14 blir kun 7’er fotball, og vi spilles som turneringer. Vi beholder 9’er fotball på U16 og U18 
og D2. Enn så lenge er Damefotballen turneringsbasert og 7’er fotball med et bestemt mål om at skal 
også kunne utvikle seg ut seg til også en 9’er serie.  Hvis vi stabiliserer oss på U18, med flere store og 
stabile lag vil vi ta en ny diskusjon på å gjøre U18 til 11’er fotball igjen.  
 
Når det kommer til regelendringer: 

- Man kan ikke spille senior før det året man fyller 18 år. Har klubben både D2 og U18 må 
spilleren spille U18. Har ikke klubben U18 lag kan spilleren delta på D2. Man får ikke disp. for 
spillere opp til ES/D1, men spillere kan dispes opp til D2 fra det året de fyller 17 så fremt 
klubben ikke har U18 lag.  

- Lag som har ES/D1 lag og som ønsker å ha D2 lag må sette 25 spillere på en liste på våren 
som ikke kan delta for deres D2 lag på høsten.  

- Aldersgrenser:  
o U18: Fra det året man fyller 16 til og med det året man fyller 18.  
o U16: Fra det året man fyller 14 til og med det året man fyller 16 
o U14: Fra det året man fyller 12 til og med det året man fyller 14.  
o U12: Fra det året man fyller 10 til og med det året man fyller 12 

 Man kan gi disp for 1 år yngre spiller på U18 og U16. Det gis ikke disp til U14 
og U12 

 
 
 
 


