
REGLEMENT MØLLER BIL CUP 2019 

9-er, 7-er, 5-er og 3-er fotball: 
• 9-er fotball: 9 spillere på hvert lag, inkludert målvakt. Offside praktiseres. 
• 7-er fotball: 7 spillere på hvert lag, inkludert målvakt. Det kan benyttes ubegrenset med 

innbyttere. 
• 5-er fotball: 5 spillere på hvert lag, inkludert målvakt. Det kan benyttes ubegrenset med 

innbyttere. 
• 3-er fotball: 3 utespillere uten keeper. (ved målspark setter utespiller spillet i gang) 

 
• Innbytte kan bli gjort mens spillet er i gang, men hvis keeper skal byttes skal dette skje 

når ballen er ute, og det kan ikke gjenopptas før ny keeper er på plass. 
 

• Spillerens utstyr skal være i orden, det er påbudt med leggbeskyttere. 
 

• Hvis en spiller tar feil innkast skal dommeren veilede spilleren (gjerne vise hvordan det 
gjøres) og la den samme spilleren ta nytt innkast. Ballen kan IKKE bli kastet rett i mål, 
hvis dette skjer skal spillet gjenopptas ved utspill fra keeper. 

 
• Etter mål skal spillet gjenopptas fra midten, av motstanderens lag. Det kan IKKE scores 

direkte fra avspark, hvis dette skjer skal spillet gjenopptas ved utspill fra keeper. 
 

• Det blir ikke delt ut kort, men hvis en spiller utøver svært usportslig handling eller er 
svært stygg munnbruk, kontaktes trener/lagleder og spilleren blir tatt av banen, og 
spilleren kan ikke spille resten av kampen. Det er tillat å sette inn en ny spiller. 

 
• Målspark tas hvis hele ballen passerer mållinjen bak målet. Ved målspark kan ballen 

kastes/sparkes ut av straffesparkfeltet uten at den må ligge på bakken. Motstanderne må 
være utenfor straffesparkfeltet ved målspark. Det er IKKE lov å kaste/sparke ballen over 
midten ved målspark, eller når keepers skal frigjøre ballen etter redning.   Hvis dette 
skjer skal det dømmes indirekte frispark til motstanderen fra der ballen traff bakken over 
midten. 

 
• Hvis en annen ball/tilskuer eller noe annet som ikke hører til på banen kommer inn og 

hindrer spillet skal det tas dropp fra der ballen var når forseelsen skjedde. 
 

• Regelendringer i barnefotballen fra 2014: 
 
Det innføres fri soner i femmer- og sjuerfotball ved igangsetting fra keeper ved målspark 
- Ved igangsetting fra keeper (etter tildelt målspark), skal forsvarende lag trekke seg bak presslinjen 
- Det forsvarende laget kan først bevege seg over presslinjen når motspiller har mottatt ballen fra keeper 
- Brudd på regelen fører til ny igangsetting 
- Keeperen kan ikke sparke / kaste ballen over presslinjen i disse situasjonene. 

•  Ekstra spiller i femmer- og sjuerfotball i barnefotballen 
- Når differansen i en kamp blir 4 mål, kan det laget som ligger under sette inn en ekstra utespiller. 
- Dersom differansen reduseres til 3 mål, går man tilbake til like mange spillere på begge lag. 
- Det kan ikke settes inn mer enn en ekstra spiller, selv om det ledende laget øker ledelsen til mer enn    fire mål. 

• OFFSIDE PRAKTISERES KUN i 9-er fotball. 
• 2x12 MIN. MED CA 3 MIN. PAUSE. 
• HUSK som dommer er det viktig å veilede de aller minste! 


