
Nytt i barnefotballen 2014: 

Fair play, frisone, ekstra spiller 

 
 



Nye regler og retningslinjer i sesongen 2014 

 
  

Fra og med sesongen 2014 er det innført noen nye retningslinjer/ 
regler i barnefotballen. 
 
Klubbene skal informere klubbdommerne om dette. 
  
Det er innført 3 nye regler/retningslinjer:  
  
1. Fair play samling før kamp – Fair play hilsen etter kamp 

2. Fri soner 
3. Ekstra spiller 
 



Fair play samling før kamp – Fair play hilsen etter kamp 

• Hjemmelagets trener/lagleder samler begge lags spillere, 
ledere og dommer på midten av banen noen få minutter før 
avspark.  
 

• Hjemmelagets trener/lagleder sier noen ord om respekt for 
dommer, reglene og for hverandre. 
 

• Begge lags trenere/lagledere minner hverandre på reglene om 
fri soner og ekstra spiller  – dette skal spillerne også høre. 

•   

• Etter kampen skal spillerne gjennomføre Fair play hilsen ved at 
de stiller opp på hver sin banehalvdel, går mot hverandre på 
rekke og håndhilser. 

 



 

Fri soner 
 

• Fri soner i barnefotballen betyr at det skal angis streker/kjegler 
på banen som markerer soner som skal begrense muligheten 
for motstanderlag til å presse høyt når keeper skal spille ut 
ballen etter at den har vært bak egen kortlinje. Fri soner gjelder 
ikke når keeper skal spille ut ballen når den er i spill. 
 

     Praktisering av fri soner 

• Når ballen har vært over kortlinjen og keeper skal sette i gang 
spillet igjen, skal motstanderlaget trekke seg tilbake ut av fri 
sonen (bak presslinje). Disse kan først bevege seg over 
presslinjen når en motspiller har mottatt ballen fra egen keeper. 

• Brudd på regel fører til ny igangsetting fra keeper. 

  



 

Fri soner 
 

Presisering av regel 

 

5`er  

• Når ballen har vært bak egen kortlinje kan keeper aldri 
sparke/kaste ballen over sperrelinjen som markerer frisonen. 
Dette gjelder også når keeper har kontroll på ballen mens den 
er i spill. 

 

7`er 

• Når ballen har vært bak egen kortlinje kan keeper aldri 
sparke/kaste ballen over sperrelinjen som markerer frisonen. 

• Når keeper har kontroll på ballen under spill, kan han 
sparke/kaste ballen over fri sone, men ikke over midtstreken. 

  



• Banen skal merkes med  
midtstrek eller kjegler på  
midten.  

• Fri sone er dermed egen  
banehalvdel i 5`er fotball. 

Fri soner i 5`er – 6 år t.o.m. 10 år 



• Banen skal merkes på begge  
banehalvdeler med kritt eller  
kjegler med ¼ del av hele banen  
fra hver kortlinje. 

• Fri sone er den sonen på egen  
banehalvdel som ligger mellom  
avgrensning på en ¼ banehalvdel  
og kortlinje. 

 

Fri soner i 7`er – 11 år og 12 år 



Ekstra spiller 

 

• Når resultatet i en kamp blir 4 måls differanse i favør av et av 
lagene, kan laget som ligger under sette inn en ekstra spiller. 
 

• Dersom resultatet under kampens gang blir mindre enn 4 måls 
differanse, skal ekstra spiller tas av banen igjen. 

 


