RUNDSKRIV NR. 01/19
For
oppfølging

Til
orientering

Til klubbene i:
➢ Eliteserien
➢ OBOS Ligaen
➢
➢
➢
➢

PostNord Ligaen
Norsk Tipping ligaen
Toppserien
1. divisjon kvinner

➢ Eliteserien i futsal
Til fotballkretsene:
➢ Ved daglig leder
➢ Ved kretsleder
Til NFFs komiteer og utvalg:
➢ Utviklingskomiteer/utvalg
➢ Juridiske utvalg/komiteer
➢ Klubblisensnemnda/Klagenemnda
➢ Valgkomiteen/Kontrollkomiteen
➢ Andre komiteer/utvalg




Til interesseorganisasjonene:
➢ Norsk Toppfotball (NTF)
➢ Toppfotball Kvinner (TFK)
➢ Divisjonsforeningen (DF)
➢ Norsk Fotballdommerforeningen (NFDF)
➢ Norsk Fotballtrenerforening (NFT)
➢ Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon (NISO)
➢ Spilleragentenes forening
➢ Norsk Supporterallianse (NSA)

Deres ref:

Norges Fotballforbund
Ullevaal Stadion | N-0840 Oslo | tlf: 04 420 | www.fotball.no

Vår ref: 355951v1

9. januar 2019

Informasjon fra Norges Fotballforbund (NFF) vedrørende
fotballsesongen 2019
Norges Fotballforbund (NFF) vil med dette rundskrivet orientere klubbene i Eliteserien,
OBOS Ligaen, Post Nord Ligaen, Norsk Tipping Ligaen, Toppserien og 1. divisjon kvinner
om en del viktige forhold vedrørende sesongen 2019. Klubbene bes merke seg de ulike
punktene i brevet.
Sesongforberedende seminarer
Det gjennomføres følgende seminarer forut for seriestart:
9. januar
11. januar
18. og 19. januar
13. og 14. mars

12. mars

Terminlistemøte Toppserien og 1 div kvinner, Ullevaal
Terminlistemøte Post Nord og Norsk Tipping ligaen, Ullevaal
Delegatsamling, Ullevaal
Sikkerhetsseminar og Arrangementsseminar for Eliteserien og OBOS
ligaen, samt Supporterkoordinatorer for Eliteserien, THON HOTEL
STORO.
Arrangementsseminar Toppserien, Ullevaal

Det vil bli sendt ut egen invitasjon til hvert seminar.

Viktige datoer for innsendelse av informasjon før sesongen:

Terminlistemøte
Deltakerdokumenter
Draktfarger
Spillertroppskjema A
Spillertroppskjema B

Eliteserien
N/A
1 mars
1. mars
1. mars
1. april

Obosligaen
N/A
1 mars
1. mars
1. mars
1. april

Toppserien
9. jan
1 mars
1. mars
1. mars
N/A

Post Nord
11. jan
15. mars
15. mars
N/A
N/A

1 div K
9. jan
15. mars
15. mars
N/A
N/A

Norsk Tipping
11. jan
15. mars
15. mars
N/A
N/A

Spillertroppsskjemaer skal som tidligere sendes: forvaltning@fotball.no
Frister klubblisens:
1. Mars:
15. Mars:
31. Mars:

Sende inn foreløpige budsjett for 2019 til klubblisensadministrasjonen
Sende inn revidert årsregnskap til klubblisensadministrasjonen
Send inn bekreftelse på at medisinske undersøkelser er gjennomført

31. Mars: Send inn lisenssøknad for Post Nord ligaen
Klubbene bes sikre at gitte frister følges
Endringer i NFFs lov og reglementer
Forbundstinget vil avholdes 9. -10. mars, og det vil etter tinget informeres om vedtatte
endringer i NFFs lov.

NFF Turneringsbestemmelser og sikkerhets- og arrangementsbestemmelser
Forbundsstyret vil på sitt møte etter årets ting i mars vedta turneringsbestemmelsene for
de ulike konkurransene, samt NFFs arrangements- og sikkerhetsbestemmelser for
sesongen 2019.
Disse bestemmelsene vil deretter bli lagt ut på:
http://www.fotball.no/nff/Regler_og_retningslinjer/Liga-verktoykasse/

NFF Mediehåndbok
NFF vil, som tidligere år, utgi en mediehåndbok for 2019 relatert til Eliteserien, OBOS
Ligaen og Toppserien. Dette er regler og retningslinjer for klubbene med tanke på
mediehåndteringen.

NFF Deltakerdokumenter 2019
Klubbene i Eliteserien, OBOS Ligaen, Post Nord Ligaen, Norsk Tipping ligaen, Toppserien
og 1. divisjon kvinner skal før sesongstart fylle ut
deltakerdokumenter/Klubbopplysningsskjema og returnere disse til NFF innen angitt
frist. (se matrise over)
Deltakerdokumentene er for 2019 sammenfattet i et dokument som du finner på denne
adressen:
https://fotball.formstack.com/forms/deltakerdokumenter
Øvrige dokumenter finnes på www.fotball.no
http://www.fotball.no/nff/Regler_og_retningslinjer/Liga-verktoykasse/

Draktfarger og draktreklame 2019: For Post Nord ligaen, 1. div kvinner og Norsk
Tipping ligaen skal kun draktskjema sendes inn for opplysning om draktfarger. Oppgitt
frist over er 15. mars.
(Eliteserien, Toppserien og OBOS ligaen skal ikke sende inn draktskjema, men bildefiler,
se under).
For Eliteserien, OBOS Ligaen og Toppserien 2019 vil følgende gjelde for
innsending av (1) draktfarger og (2) draktreklame:
1. Innsending bildefiler av draktfarger – frist 1. mars:
• Bilder av trøye, shorts og strømper som skal benyttes i sesongen 2019:
Gå til følgende adresse og last opp bildene i henhold til beskrivelsen i linken:
https://fotball.formstack.com/forms/draktfarger
Hvordan bilder av drakter skal tas:
• Bildene tas med draktene liggende på hvit bakgrunn og med godt lys
• Det tas bilde av ett og ett draktsett (ikke flere draktsett på samme bilde)
• Hvert bilde skal inneholde trøye og shorts, med shorts nederst, og strømpene til
høyre for shorts
• Det skal tas bilde av hvert draktsett både forfra og bakfra
• Ta bilde med avstand 1-2 meter
• Hovedfokus er at fargene kommer korrekt fram på bildene

2. Innsending bildefiler av draktsett med reklame – frist 1. mars for
Eliteserien, Toppserien og OBOS ligaen. Frist 15. mars for 1. div
kvinner, Post Nord ligaen og Norsk Tipping ligaen
Klubbene skal sende inn bilder av draktreklame for godkjenning sesongen 2019.
•

Klubbene har selv ansvar for å overholde kravene i reklamereglementet.

•

Bilder av draktsett med påtrykt reklame skal tas på samme måte som beskrevet
over for bilder av draktfarger. Gå til følgende adresse og last opp bildene i henhold
til beskrivelsen i linken:
https://fotball.formstack.com/forms/draktfarger

•

Brudd på reklamereglementet kan medføre sanksjoner for klubben og/eller krav
om retting til neste kamp.

Ansvarsdeling i NFF for avvikling av kamper og turneringer
Under vises en oversikt over medarbeidere og hvilke primære ansvarsområder disse har.
De fleste tilhører seksjon for kampadministrasjon og arrangement. Medarbeiderne har i
utgangspunktet definert hvert sitt hovedområde, men arbeider tett sammen og på tvers i
det daglige. Oppnås ikke kontakt med hovedansvarlig og henvendelsen haster, bes
klubbene henvende seg primært til seksjonsleder, sekundært andre i seksjonen.
Henvendelser av høy viktighet og som haster kan også rettes til leder av
Konkurranseavdelingen, Nils Fisketjønn (nils.fisketjonn@fotball.no) Tlf: 930 55 825.
Arrangementssjef kampadministrasjon og arrangement
Rune Pedersen (rune.pedersen@fotball.no)
91 71 23 44
Eliteserien
NM menn
Konsulent
Knut Bjørn Nordheim (knut.bjorn.nordheim@fotball.no)
45 24 60 91
Toppserien
Norsk Tipping ligaen avdeling 3 og 4

Konsulent
Kristine Skuland Nilsen (kristineskuland.nilsen@fotball.no)

92 27 89 48
Post Nord ligaen avdeling 1 og 2
NM kvinner
Draktfarger
Konsulent
Pramila Olsen Matthiasen (pramila.matthiasen@fotball.no)
48 11 01 84
Norsk Tipping ligaen avdeling 1 og 2
NM kvinner
Draktfarger
Konsulent
Lars Stensby (lars.stensby@fotball.no)
90 29 69 06
Sikkerhet
Dokumenter
OBOS ligaen
Futsal
Konsulent
Kjetil Rist (kjetil.rist@fotball.no )
48213594
1 div kvinner
Norsk Tipping avdeling 5 og 6.

Andre medarbeidere i konkurranseavdelingen med ansvar innen
turneringsadministrasjon:
TV&Media
Jon S. Jamessen (jon.jamessen@fotball.no)
91 34 81 82

Anlegg/Infrastruktur
Ole Myhrvold (ole.myhrvold@fotball.no)
91 63 98 41

Senior Sikkerhetsrådgiver
Geir Ellefsen (geir.ellefsen@fotball.no)
99 28 83 50

Seniorrådgiver
Dag Vestlund dave@fotball.no
91 19 87 03

Avslutning
NFF håper at dette rundskriv, kombinert med alle sesongforberedende seminarer, vil gi
alle et best mulig administrativt utgangspunkt for sesongen 2019. Klubbene ønskes lykke
til!
Med vennlig hilsen
Norges Fotballforbund

Rune Pedersen
Arrangementssjef

