
FOTBALLREGLEMENT HAALAND CUP 
 
1: Antall spillere / Draktlikhet. 
 
I kampene kan lagene spille med 5 utespillere pluss keeper og ubegrenset antall 
innbyttere. 
 
Ved draktlikhet skal laget som står sist i kampoppsettet (bortelaget) bytte drakter. 
 
Spillere under 30 år som har spilt aktivt i løpet av de siste 6 måneder har ikke lov til å delta 
(unntak for spillere i laveste divisjon og som er over 25 år), for øvrig følges Norges 
Bedriftsidrettsforbund’s regler når det gjelder hvilke spillere som kan nyttes. 
 
2: Kampstart. 
 
Ved kampstart skal lag som står først i kampoppsettet starte med ballen. 
 
Ved avspark etter mål, kaster keeper ut ballen. 
 
Kampene på alle baner startes og stoppes samtidig over høytaleranlegget, så vær nøye 
med å møte til korrekt tid. Lag som møter for sent / Uteblir til kamp vil: 
 
• I innledende runder: Tape kampen med 0 - 5, og får 0 poeng. 
• I sluttspillet: Tape kampen og motstander går videre på walk-over. 

 
3: Spilletid. 
 
Alle kamper både herrer og damer har en spilletid på 18 min. 
Det deles ut 3 poeng for seier, 1 poeng for uavgjort og 0 poeng for tap. 
 
4: Innbytte. 
 
Innbytte skjer etter ishockey-systemet. Spillere byttes inn og ut, uten stopp i spillet. En 
spiller kan nyttes flere ganger i samme kamp. 
 
Spillerbytte skal kun skje fra kortsiden bak mål. 
 
Den spiller som forlater banen skal være over linjen før den nye spilleren kan 
komme inn. Feil innbytte straffes med gult kort. 
 
5: Offside. 
 
Regler for offside gjelder ikke. 
 
6: Straffespark. 
 
Straffespark tas fra straffemerket. 
 
  



7: Innkast/Innspark. 
 
Innkast erstattes med innspark og gjelder kun der det ikke er vegger mellom banene (ellers 
er veggene en del av banene). Det kan ikke scores direkte fra innspark. Er ikke innsparket 
tatt innen 4 – fire – sekunder fra spilleren har mulighet til å legge ballen på sidelinjen 
overtas innsparket av motstander. 
 
8: Avstand. 
 
Avstand til motspiller på frispark og innspark må være min. 5 meter. 
 
9: Protester. 
 
Evt. protest skal leveres skriftlig til sekretariatet umiddelbart etter kampslutt sammen med 
ett gebyr på kr 400,- Protesten vil da bli forelagt juryen som består av en 
dommerrepresentant og to fra turneringsledelsen. Dersom protest blir tatt til følge, vil 
gebyret bli tilbakebetalt. 

 
10: Utvisning / Gule kort. 
 
Gult kort: Utvisning til første scoret mål, uansett lag. 
Rødt kort: Utvisning resten av kampen, og neste kamp. Ved spesielt grove overtredelser 

avgjøres straff av jury. 
 
11: Keeper. 
 
Utspill: Keeper skal kaste ut ball, ingen begrensning hvor langt. Keeper må ikke ta ballen 

med hendene på tilbakespill. Dette straffes med indirekte frispark fra 7 meterlinjen. 
 
12: Uavgjort resultat. 
 
I sluttspillet avgjøres kampene med straffespark konkurranse. 5 straffespark til hvert lag. 
Hvis fortsatt uavgjort, ett og ett spark til avgjørelse foreligger. Det benyttes ABBA prinsippet 
som rekkefølge (Lag A tar første straffe, Lag B de 2 neste, så Lag A de 2 neste etc.). I 
finalen avgjøres uavgjorte kamper med en ekstraomgang på 5 min med sudden death. Ved 
fortsatt uavgjort, etter samme mønster som i sluttspillet. 
 
13: Poenglikhet. 
 
Ved poenglikhet mellom to lag i en pulje avgjøres rekkefølgen etter: 

1. Målforskjell. 
2. Flest scorede mål. 
3. Innbyrdes oppgjør. 
4. loddtrekning. 

 
14: Lagledere. 
 
Lagledere er ansvarlig for innlevering av liste over spillere som skal delta i god tid før første 
kamp. 
Lagleder er også pålagt å informere sine spillere om alle forhold som vedrører turneringen. 
 
HUSK: LEGGSKINNER ER PÅBUDT !!!!!!! 



15: Ujevne puljer. 
 
Dersom noen av puljene ender opp med kun 4 lag, blir 5 lags puljene regnet om etter 
innledende runder. Dette gjøres ved at alle resultat mot dårligste lag etter innledende 
kamper i puljen strykes. Tabellen omregnes og danner da grunnlaget for hvem som skal gå 
til sluttspillet.  
 
16: Old Boys/Old Girls reglement. 
 
Spillere i Old Boys og Old Girls puljen må være fylt 35 år. Det gis disp. for spillere som må 
være fylt 30 år. Det kan kun være en disp. spiller på banen til enhver tid. 
 
Det er fullt mulig for en spiller å stille både for ett Oldboys/Old Girls-lag, og ett lag i den 
ordinære turneringen. 
 
 
17: Veteran reglement. 
 
Spillere i Veteran puljen må være fylt 45 år. Det gis disp. for spillere som må være fylt 40 år. 
Det kan kun være en disp. spiller på banen til enhver tid.  
 
Det er fullt mulig for en spiller å stille både for ett Veteran lag, og ett lag i Oldboys eller den 
ordinære turneringen. 
 
 
18: Annet. 
 
Alle spillere skal være registrert på laglisten! For å kunne spille kamper i sluttspillet, må en 
spiller være registrert på laglisten før laget spiller siste kamp i innledende runde. 
 
Alkohol eller andre rusmidler er ikke tillatt på eller i tilknytning til banen. Overtredelse vil for 
vedkommende medføre øyeblikkelig utestengelse fra turneringen. Grove overtredelser kan 
føre til utestengelser for hele laget. 
 
Alle lag/deltakere er selv ansvarlige for å forsikre seg i tilfelle skader etc. 
Haaland Cup har ingen deltakerforsikring. 
 
Dersom arbeidsgiver stiller lag og en ansatt ønsker å spille på et annet lag under Haaland 
Cup må dette skriftlig aksepteres av Arbeidsgivers lag. 
 
Til slutt vil vi henstille alle lag om å ta med seg alt av verdisaker fra garderobene, også 
under kampene. 
 
Haaland Bedriftsidrettslag er ikke ansvarlig for bortkommet utstyr / verdisaker. 
 
 
På forhånd takk, og lykke til. 
 
Haaland Bedriftsidrettslag 
 
 


