
 

Viktig info om 2020-sesongen 
Det har vært mye uklarhet om gjennomføring av kamper i breddefotballen siden mars, og som kjent 

ble Miniserien i vår avlyst. Det er kommet nye retningslinjer fra NFF og det nå klart at det er praktisk 

mulig å gjennomføre Miniserie innenfor disse, skjønt vil som det framkommer nedenfor bli noe ekstra 

arbeid for arrangørklubbene, og det stilles strenge krav til opplegget. Samtlige klubber har gitt uttrykk 

for at de ønsker å gjennomføre Miniserie i høst. Viktig endring: Det blir 1 kamp – ikke 2 – per lag 

per kampdag, dette for å unngå for mange folk på anlegget til samme tid. Hver kamp blir 10 

minutter lengre enn normalt, samtlige med pause. 

Årskull Opprinnelig kamptid  Høsten 2020 System for 

2011/9 år 2 x 15 min 2 x 20 min Hver runde 

2012/8 år 1 x 20 min 2 x 15 min Hver runde 

2013/7 år 1 x 20 min 2 x 15 min Hver runde 

2014/6 år 1 x 15 min 2 x 10 min Minikampdag  
 

Kampene spilles som planlagt (i tidsrommet 14.00-20.00) med følgende kampdager (kampoppsett 

kommer senest 3 dager før Kampdag 1): 

Kampdag 1 Søndag 23.august        
Kampdag 2 Søndag 30.august       
Kampdag 3 Søndag 6.september    
Kampdag 4 Søndag 13.september  
(Kampdag 5 Søndag 20.september (PS: Uavklart: kan utgå pga antall folk på anlegget)  
 

 
Oversikten nedenfor viser antall påmeldte lag til høstens Miniserie etter justeringer i august 2020: 
 

 



 

Arrangørklubbens ansvar på kampdag i Miniserien i høst: 

• Overordnet ansvarlig for at gjennomføring av kamper på klubbens anlegg er i tråd med 

gjeldende retningslinjer fra NFF og myndighetene. 

• Ansvarlig for at det totale antall personer på anlegget ikke overstiger 200 stykker. Det 

gjelder spillere og publikum (Trenere, ledere, dommere og andre funksjonærer som er 

ansvarlige for gjennomføringen av kampene regnes ikke med blant de 200). 

• Flere kamper kan avvikles samtidig på samme anlegg, men baner MÅ være tydelig adskilt fra 

hverandre med minimum to meters avstand, inklusiv innbyttersoner og publikumssoner. 

• Med flere kamper etter hverandre på samme bane skal nye lag og personer tilhørende disse 

ikke komme inn på banen før tidligere lag har forlatt banen. 

• På èn bane og i innbyttersonen kan det være maksimalt 50 personer (gjelder alle personer 

uansett funksjon: spillere – trenere – dommer – publikum). 

• Publikum skal være i en publikumssone og opprettholde 1 meter mellom alle som ikke bor 

sammen/er i familie.  

• Garderober kan benyttes forutsatt forsterket renhold av kontaktflater. 

• Det skal ikke håndhilses mellom lag før og etter kamp. 

• Syke personer eller personer med symptomer skal ikke være på anlegget. 

• Det skal være 1 kampvert per bane (dvs. 4 kampverter når det spilles 4 parallelle kamper) 

• Kampvert er iført gule vester og har ansvar for at reglene følges. 

• Kampvert skal hente inn navn og tlfnummer til samtlige publikumere på sin bane og lagre 

det skriftlig, for mulig smittesporing i etterkant.  Dette kan gjøres ved at kampvert står ved 

inngang til anlegget og registrerer samtlige som kommer inn. Personer som nekter å oppgi 

navn/tlf skal ikke ha tilgang til anlegget under Miniserien. 

• Det skal være Antibac tilgjengelig og alle som bruker toalett/garderober skal bruke Antibac 

før de går inn. 

• Det skal IKKE være åpen kiosk på kampdag. 

Det må tas forbehold om at det kommer nye retningslinjer fra NFF/myndigheter. Oppdatert info 

ligger her: https://www.fotball.no/tema/nff-nyheter/viktig-informasjon-vedrorende-koronavirus/ 

LYKKE TIL!!!     

Hilsen Miniserieutvalget, Astor Fotballklubb 

https://www.fotball.no/tema/nff-nyheter/viktig-informasjon-vedrorende-koronavirus/

