RUNDSKRIV NR. 04/19
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

V

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)

V
V
V

V

15. Februar 2019
Høring – revidert reglement Merker, Pokaler og Diplomer
Høringsinstansene bes tilkjennegi sine synspunkter skriftlig til Lars Stensby (lars. stensby@fotball.no) innen
fredag 1. mars 2019.
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Høring – revidert reglement Merker, Pokaler og Diplomer
Norges Fotballforbund (NFF)s reglement for merker, pokaler og diplomer har ikke vært
revidert på mange år. Konsekvensene av dette er at vi i dag premierer enkeltindivid og
klubber på en måte som ikke er reglementsfestet, likeså er det flere ting i eksisterende
reglement som ikke lenger utføres.
Administrasjonen nedsatte i 2016 en bredt sammensatt arbeidsgruppe for å vurdere
gjeldende bestemmelser og praksis. Gruppen leverte sin endelige innstilling i 2018.
Kompetansen til å endre reglementet er lagt til Forbundsstyret. Forut for endelig
styrebehandling ønsker administrasjonen å høre organisasjonen.
Foruten en tilpasning til dagens virkelighet, anbefales flere justeringer.
Det foreslås å innføre et NFF sølvmerke for å anerkjenne tillitsvalgte for deres arbeide.
Merket kommer i tillegg til gullmerket, men er med noe lavere terskel for tildeling. Dagens
styremerke i sølv foreslås erstattet med et merke i platina.
Samtidig foreslås det at det innføres en ordning med utdeling av plakett til de tillitsvalgte som
passerer hhv 12 og 20 års tjeneste.
Det anbefales at det innføres en ordning med NFFs pokal som forbundsstyret kan tildele
klubber som har utmerket seg på en spesiell måte.
NM merkes tas ut. Dette fordi merker ikke lenger har den status det engang hadde.
Kravene for å kalle seg seriemester og norgesmester skjerpes da gjeldende krav anses som
svært lave.
Utmerkelser for landslagsspill (antall kamper) skjerpes ved at det innføres kun to
debutantnåler, en for aldersbestemt og en for A-nivået. Samtidig skjerpes kravene for å få
utmerkelser som gullklokke. Det spilles et langt høyere antall kamper i dag en da
bestemmelsene ble innført. Endringene foreslås å ikke ha tilbakevirkende kraft.
Avslutningsvis vil gjeldene ordning med vandrepokal seriemester reglementsfestes. Samtidig
oppdateres premiering i lavere divisjoner til det som i dag praktiseres.
Høringsinstansene bes tilkjennegi sine synspunkter skriftlig til Lars Stensby (lars.
stensby@fotball.no) innen fredag 1. mars 2019.
Oslo 14 februar 2019
Med vennlig hilsen
Norges Fotballforbund

Nils Fisketjønn
Leder av Konkurranseavdelingen
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Reglement merker, pokaler og diplomer
Dagens bestemmelse:

Forslag til ny tekst:

Motivering:

§ 2.Gullmerket

§ 2.Gullmerket NFFs

Etter enstemmig innstilling fra

Æresbevisninger

NFFs æresbevisninger har
ikke vært justert på mange år.
Det går lang tid mellom
tillitsmenn blir funnet verdig å
tildeles gullmerket. Derfor har
en vurdert et nivå under og
anbefaler at det etableres et
NFF-sølvmerke. Kriterier
utarbeides av Forbundsstyret
og tildeling avgjøres av
Forbundsstyret og selve
overrekkelsen skjer på dertil
egnet sted.

forbundsstyret kan et ordinært

(1) Etter enstemmig innstilling

Forbundsting utenfor dagsorden

fra forbundsstyret kan et

beslutte å utdele NFFs gullmerke til

ordinært Forbundsting

personer som har gjort seg særlig

utenfor dagsorden beslutte å

fortjent til det. Det kreves 4/5

utdele NFFs gullmerke til

stemmeflertall.

personer som har gjort seg

Et enstemmig Forbundsstyre kan i
ekstraordinære tilfeller tildele
merket til utenlandske personer.

særlig fortjent til det. Det
kreves 4/5 stemmeflertall.
Et enstemmig Forbundsstyre kan i
ekstraordinære tilfeller tildele
merket til utenlandske personer.
(2) Et enstemmig forbundsstyre
kan beslutte å utdele NFFs
sølvmerke til personer som
har gjort seg særlig fortjent
til det.
(3) NFFs plakett tildeles NFFs
medlemsklubber som fyller
100 år.
(4) Tillitsmenn med over 20 års
funksjonstid tildeles NFFs

Likeså finner en det naturlig å
reglementsfeste tildeling av
NFFs plakett til klubber som er
100 år samt påskjønnelser til
våre tillitsvalgte for hhv 12 og
20 års tjeneste.
Samtidig anbefales det at det
innføres en ordning der
Forbundsstyret kan tildele
NFFs pokal til klubber som har
utmerket seg på en særskilt
måte.

plakett i sølv.
(5) Tillitsmenn med over 12 års
funksjonstid tildeles NFFs
plakett i bronse.
(6) Et enstemmig forbundsstyre
kan beslutte å tildele NFFs
pokal til klubber som har
gjort seg særlig fortjent til
det.

§ 3.Styremerket

§ 3.Styremerket

En hvelvet sølvplate med

En hvelvet sølvplate merke i platina

bokstavene NFF - 23 mm i

med bokstavene NFF - 23 mm i
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diameter. Tildeles alle

diameter. Tildeles alle

styremedlemmer, men bæres kun

styremedlemmer, men bæres kun

av de fungerende.

av de fungerende.

Justeres etter innføring av
sølvmerke som
æresbevisning.

§ 4.Mesterskapspokaler
§ 4.Mesterskapspokaler
(1) Vandrepokal for
Norgesmesterskap menn og
kvinner.
Årets mester får en aksje i den
oppsatte vandrepokal
og oppbevarer denne til den skal
utdeles på ny. Pokalen tilfaller den
klubb som først får tre aksjer i den.

(1) Vandrepokal for
Norgesmesterskap menn og
kvinner.
Årets mester får en aksje i den
oppsatte vandrepokal
og oppbevarer denne til den skal
utdeles på ny. Pokalen tilfaller den
klubb som først får tre aksjer i den.

(2) Norgesmesterskapspokalen for
menn, Kongepokalen, tildeles den
seirende klubb i NM for menn.

(2) Norgesmesterskapspokalen for
menn, Kongepokalen, tildeles den
seirende klubb i NM for menn.

(3) Norgesmesterskapspokalen for
kvinner, Kongepokalen, tildeles
den seirende klubb i NM for
kvinner.

(4) Seriemesterskapspokalen
tildeles den seirende klubb i
0.divisjon menn og 0. divisjon
kvinner.

(5) Nicolai Johansens minnepokal
tildeles den seirende klubb i
Norgesmesterskapet for juniorlag.

(3) Norgesmesterskapspokalen for
kvinner, Kongepokalen, tildeles
den seirende klubb i NM for
kvinner.

(4) Seriemesterskapspokalen
tildeles den seirende klubb i
0.divisjon menn og 0. divisjon
kvinner.

(5) Nicolai Johansens minnepokal
tildeles den seirende klubb i
Norgesmesterskapet for J/G16 og
J/G 19.
(6) Vandrepokal for Seriemester 0.

divisjon kvinner og menn. Pokalene
er evigvandrende og seriemesterne
oppbevarer denne til den tilfaller ny
seriemester. Klubbens navn
inngraveres pokalen.

Etablert praksis
reglementsfestes.
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§ 5.Internasjonale spillermerker
§ 5.Internasjonale spillermerker
(1) A-landslaget - brunt
emaljemerke med NFF i hvitt, 17
mm i diameter.
(2) U21-landslaget - gjennombrutt
merke med NFF i rødt, hvitt og
blått, 20 mm i diameter med U21 i
en krans rundt merket.
(3) U20-landsmerket gjennombrutt merke med NFF i
rødt, hvitt og blått, 20 mm i
diameter med U20 i en krans
rundt merket.
(4) U19-landsmerket gjennombrutt merke med NFF i
rødt, hvitt og blått, 20 mm i
diameter med U19 i en krans
rundt merket.
(5) U18-landsmerket gjennombrutt merke med NFF i
rødt, hvitt og blått, 20 mm i
diameter med U18 i en krans
rundt merket.
(6) U17-landsmerket gjennombrutt merke med NFF i
rødt, hvitt og blått, 20 mm i
diameter med U17 i en krans
rundt merket.
(7) U16-landsmerket gjennombrutt merke med NFF i
rødt, hvitt og blått, 20 mm i
diameter med U16 i en krans

(1) Ved debut A-landslaget menn
og kvinner - brunt emaljemerke
med NFF i hvitt, 17 mm i
diameter.

Dagens system med merke på
hvert landslag erstattes med
ett merke for aldersbestemt og
ett for A- nivået.

(2) Ved debut på aldersbestemte
landslag jenter og gutter – merke
med NFF i rødt, hvitt og blått, 20
mm i diameter med en krans
rundt merket.

(2) U21-landslaget gjennombrutt merke med NFF i
rødt, hvitt og blått, 20 mm i
diameter med U21 i en krans
rundt merket.

(3) U20-landsmerket gjennombrutt merke med NFF i
rødt, hvitt og blått, 20 mm i
diameter med U20 i en krans
rundt merket.

(4) U19-landsmerket gjennombrutt merke med NFF i
rødt, hvitt og blått, 20 mm i
diameter med U19 i en krans
rundt merket.

(5) U18-landsmerket gjennombrutt merke med NFF i
rødt, hvitt og blått, 20 mm i
diameter med U18 i en krans
rundt merket.
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rundt merket.
(8) U15-landsmerket gjennombrutt merke med NFF i
rødt, hvitt og blått, 20 mm i
diameter med U15 i en krans
rundt merket.
Merkene tildeles spillere som har
deltatt på de respektive landslag.

(6) U17-landsmerket gjennombrutt merke med NFF i
rødt, hvitt og blått, 20 mm i
diameter med U17 i en krans
rundt merket.

(7) U16-landsmerket gjennombrutt merke med NFF i
rødt, hvitt og blått, 20 mm i
diameter med U16 i en krans
rundt merket.

(8) U15-landsmerket gjennombrutt merke med NFF i
rødt, hvitt og blått, 20 mm i
diameter med U15 i en krans
rundt merket.
Merkene tildeles spillere som har
deltatt på de respektive landslag.

§ 6.Utmerkelser internasjonale
spillere
§ 6.Utmerkelser internasjonale
spillere
(1) NFFs gullklokke tildeles
spillere med 25 Alandskamper.
(2) NFFs plakett i bronse
tildeles spillere med 40 Alandskamper.
(3) NFFs plakett i sølv tildeles
spillere med 50 Alandskamper
(4) NFFs plakett i gull tildeles
spillere med 60 Alandskamper
(5) NFFs kaffeservise i sølv
tildeles spillere med 75 Alandskamper

(1) NFFs gullklokke tildeles
spillere med 25 50 Alandskamper.
(2) NFFs plakett i bronse
tildeles spillere med 40 25
A-landskamper.
(3) NFFs plakett i sølv tildeles
spillere med 50 75 Alandskamper
(4) NFFs plakett i gull tildeles
spillere med 60 100 Alandskamper
(5) NFFs kaffeservise i sølv
tildeles spillere med 75 Alandskamper
(6) NFFs spesialgave tildeles
spillere med 100
landskamper.

Det spilles i dag langt flere
landskamper enn da
bestemmelsene ble innført. Av
denne grunn skjerpes kravene.
Samtidig standardiseres
utmerkelsene til å omhandle
gullklokke samt plaketter.
Skjerpede krav vil ikke omfatte
de som allerede har debutert.
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(6) NFFs spesialgave tildeles
spillere med 100
landskamper.
(7) NFFs plakett i messing
tildeles spillere med til
sammen 75 landskamper i
aldersbestemte klasser.

(7) NFFs plakett i messing
tildeles spillere med til
sammen 75 landskamper i
aldersbestemte klasser.

Erfaringer viser at merket har
mindre verdi i dag enn en tid
tilbake. Foreslås derfor at
merket tas ut og spillerne
premieres med pokaler.

§ 7.Norgesmesterskapsmerket
og Norgesmesterskapspokaler
§ 7.Norgesmesterskapsmerket
og Norgesmesterskapspokaler
(1) Norgesmesterskapsmerket
- et rødt/blått emaljemerke
med NFF i hvitt, 17 mm i
diameter.
(2) Norgesmesterskapet for
menn: 2 små sølvpokaler.
Merket og den største av
pokalene tildeles alle spillerne på
det seirende lag som har deltatt i
mesterskapet og som klubben
melder inn til NFF innen fastsatt
frist.1 I tillegg mottar klubben 10
minnemedaljer for utdeling til
trenere og ledere. Den minste av
sølvpokalene tildeles spillerne på
det tapende lag etter samme
retningslinjer.
(3) Norgesmesterskapet for
kvinner: 2 små
sølvpokaler.
Merket og den største av
pokalene tildeles alle spillerne på
det seirende lag som har deltatt i
mesterskapet og som klubben
melder inn til NFF innen fastsatt
frist.1 I tillegg mottar klubben 10
minnemedaljer for utdeling til
trenere og ledere. Den minste av
pokalene tildeles spillerne på det

(1) Norgesmesterskapsmerket
- et rødt/blått emaljemerke
med NFF i hvitt, 17 mm i
diameter.
(2) Norgesmesterskapet for
kvinner og menn: 2 små
sølvpokaler.
Merket og Den største av
pokalene tildeles alle spillerne på
det seirende lag som har deltatt
minimum tre runder (to for
kvinner) eller finalekampen i
mesterskapet og som klubben
melder inn til NFF innen fastsatt
frist. I tillegg mottar klubben 10
minnemedaljer for utdeling til
trenere og ledere. Den minste av
sølvpokalene tildeles spillerne på
det tapende lag etter samme
retningslinjer.

Kravene for å motta pokal som
norgesmester skjerpes ved at
deltakelsen høynes fra en til
tre kamper på senior herrer og
fra en til to på senior kvinner.
Kravet til premiering holdes
uendret på en kamp for øvrige
klasser.

(3) Norgesmesterskapet for
kvinner: 2 små
sølvpokaler.
Merket og den største av
pokalene tildeles alle spillerne på
det seirende lag som har deltatt i
mesterskapet og som klubben
melder inn til NFF innen fastsatt
frist.1 I tillegg mottar klubben 10
minnemedaljer for utdeling til
trenere og ledere. Den minste av
pokalene tildeles spillerne på det
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tapende lag i finalekampen etter
samme retningslinjer.

(4)
Norgesmesterskapsmerket
for jenter, gutter og juniorer et hvitt skjoldformet
emaljemerke med NFF i blått.
(4) Norgesmesterskapet for
jenter, gutter og juniorer:
Liten sølvpokal og plakett.
Merket og sølvpokalen tildeles
spillerne på det seirende lag i
finalekampen i NM for juniorer.
Plakett tildeles spillerne på det
tapende lag i finalekampen i NM
for gutter, jenter og juniorer etter
samme retningslinjer som for NM
menn.
(5) En spiller er bare
berettiget til premie for en
klubb i samme sesong. En
spiller som er kvalifisert for
begge premiene, mottar
kun premien som klubben
spilleren deltar for i finalen
er kvalifisert for.

tapende lag i finalekampen etter
samme retningslinjer.
(3) Norgesmesterskapet for J19,
J16, G19 og G16: To små
sølvpokaler. Den største
sølvpokalen tildeles spillerne på
det seirende lag slik:
G19: deltakelse i minimum 3
ordinære runder eller i
finalekampen
J19:
deltakelse i minimum 2
ordinære runder eller i
finalekampen
G16: deltakelse i minimum 2
ordinære runder eller
finalekampen
J16:
deltakelse i minimum 2
ordinære runder eller i
finalekampen
Den minste av sølvpokalene
tildeles spillerne på det tapende
lag etter samme retningslinjer.
(4) En spiller er bare
berettiget til premie for en
klubb i samme sesong. En
spiller som er kvalifisert for
begge premiene, mottar
kun premien som klubben
spilleren deltar for i finalen
er kvalifisert for.

Som for NM er det behov for
en harmonisering av gjeldende
praksis og reglement.
Merker til individet erstattes
med pokal til vinnende klubb.

§ 8.Seriemedaljer og
seriemerker pokaler
NFFs seriemerker og medaljer
tildeles de spillere som har deltatt i
§ 8.Seriemedaljer og
minst 3 10 av lagets ordinære
seriemerker
seriekamper (8 for kvinner). I
NFFs seriemerker og medaljer
tildeles de spillere som har deltatt i tillegg mottar klubben 10
minnemedaljer til utdeling til
minst 3 av lagets ordinære
trenere og ledere. En spiller er
seriekamper. I tillegg mottar
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klubben 10 minnemedaljer til
utdeling til trenere og ledere. En
spiller er bare premieberettiget for
én klubb i samme sesong. En
spiller som kvalifiserer for flere
premier mottar bare premien som
klubben spilleren avslutter
sesongen for, er berettiget til.
(1) Seriemedaljer - i forgylt,
sølv og bronse for 1., 2. og
3. plass i 0. divisjon menn
og kvinner.
(2) Seriemerket - et rødt
firkantet emaljemerke med
NFF i hvitt for første plass
i 0. divisjon menn.
(3) 1. divisjonsmerket - et gult
firkantet merke med NFF i
hvitt for første plass i 1.
divisjon menn.
(4) 2. divisjonsmerket - et
firkantet grønt
emaljemerke med NFF i
hvitt for første plass i 2.
divisjonsavdelingene
menn.
(5) 3. divisjonsmerket - et
firkantet blått emaljemerke
med NFF i hvitt for første
plass i 3.
divisjonsavdelingene
menn.
(6) Seriemerket for kvinner rødt firkantet emaljemerke
med NFF i grønt for første
plass i 0. divisjon kvinner.

bare premieberettiget for én klubb
i samme sesong. En spiller som
kvalifiserer for flere premier mottar
bare premien som klubben
spilleren avslutter sesongen for, er
berettiget til.
(1) Seriemedaljer - i forgylt,
sølv og bronse for 1., 2. og
3. plass i 0. divisjon menn
og kvinner.
(2) Seriemerket - et rødt
firkantet emaljemerke med
NFF i hvitt for første plass
i 0. divisjon menn.
(3) 1. divisjonsmerket - et gult
firkantet merke med NFF i
hvitt for første plass i 1.
divisjon menn.
(4) 2. divisjonsmerket - et
firkantet grønt
emaljemerke med NFF i
hvitt for første plass i 2.
divisjonsavdelingene
menn.
(5) 3. divisjonsmerket - et
firkantet blått emaljemerke
med NFF i hvitt for første
plass i 3.
divisjonsavdelingene
menn.
(6) Seriemerket for kvinner rødt firkantet emaljemerke
med NFF i grønt for første
plass i 0. divisjon kvinner.
(7) 1. divisjonsmerket for
kvinner - et gult firkantet
emaljemerke med NFF i
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(7) 1. divisjonsmerket for
kvinner - et gult firkantet
emaljemerke med NFF i
grønt for førsteplass i 1.
divisjon kvinner.

grønt for førsteplass i 1.
divisjon kvinner.
(8) 2. divisjonsmerket for
kvinner - et firkantet hvitt
emaljemerke med NFF i
grønt for første plass i 2.
divisjonsavdelingene for
kvinner.

(8) 2. divisjonsmerket for
kvinner - et firkantet hvitt
emaljemerke med NFF i
grønt for første plass i 2.
divisjonsavdelingene for
kvinner.

(9) Pokal tildeles vinnende
klubb i 1. divisjon kvinner
og menn.
(10 Pokal tildeles
avdelingsvinnere i 2.
divisjon kvinner og menn
samt 3. divisjon menn.
(11) Pokal tildeles
seriemester i eliteserien
Futsal.

§ 10.Skolemerker
NFFs skolemerker tildeles
spillerne på de seirende lag i
kretsmesterskapet for skoler.
Merkene er skjoldformede
emaljemerker med bokstavene
NFF.
Barneskolen - rødt med hvite
bokstaver.
Ungdomsskolen - rødbrunt
(2) med hvite bokstaver og hvit
ramme.
(1)

Paragrafen fjernes da den ikke
brukes lenger.

§ 10.Skolemerker
NFFs skolemerker tildeles
spillerne på de seirende lag i
kretsmesterskapet for skoler.
Merkene er skjoldformede
emaljemerker med bokstavene
NFF.
Barneskolen - rødt med hvite
bokstaver.
Ungdomsskolen - rødbrunt
(2) med hvite bokstaver og hvit
ramme.
Videregående skole - rødt med
(3) hvite bokstaver og hvit og blå
ramme.
(1)

Paragrafene fjernes da de ikke
lenger er i bruk.

§ 12.Ledermerker
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(3)Videregående skole - rødt med
hvite bokstaver og hvit og blå
ramme.

§ 12.Ledermerker
Ledermerket - et emaljert merke
med NFF i rødt, hvitt og blått på
gyllen bunn, 17 mm i diameter
med en nedre ramme med 1, 2
eller 3 stjerner. Tildeles personer
som har gjennomgått henholdsvis
Fotballederkurs I, II og
topplederkurset.

Ledermerket - et emaljert merke
med NFF i rødt, hvitt og blått på
gyllen bunn, 17 mm i diameter
med en nedre ramme med 1, 2
eller 3 stjerner. Tildeles personer
som har gjennomgått henholdsvis
Fotballederkurs I, II og
topplederkurset.
§ 13.Tillitsvalgtmerket
Tillitsvalgtmerket - et
rektangulært hvitt emaljemerke
med en innfelt fotball sort/hvitt
(1)
med NFF i gull. Tildeles alle
NFFs tillitsvalgte/oppnevnte i
faste komiteer ved tiltredelsen.
Tillitsvalgtmerket med 1, 2 eller 3
stjerner - tildeles NFFs
tillitsvalgte/oppnevnte i faste komiteer
(2) etter henholdsvis 10, 20 og 30 års
tjeneste. Kretsene kan etter dette
mønster tildele sine faste tillitsvalgte
kretsens merke.

§ 13.Tillitsvalgtmerket
Tillitsvalgtmerket - et
rektangulært hvitt
emaljemerke med en innfelt
(1) fotball sort/hvitt med NFF i
gull. Tildeles alle NFFs
tillitsvalgte/oppnevnte i faste
komiteer ved tiltredelsen.
Tillitsvalgtmerket med 1, 2 eller 3
stjerner - tildeles NFFs
(ny) § 9 Gullballen
tillitsvalgte/oppnevnte i faste
(2) komiteer etter henholdsvis 10, 20 og
30 års tjeneste. Kretsene kan etter
Gullballen tildeles årlig beste
dette mønster tildele sine faste norske kvinnelige og mannlige
tillitsvalgte kretsens merke.
fotballspiller av en fagjury nedsatt
av Forbundsstyret
(ny) § 10 Nicken prisen

Tildeles en person som uegennyttig
har gjort seg fortjent til det som
spiller, trener, leder eller annet
arbeid som tillitsvalgt. Tildeling
gjøres av en jury nedsatt av
Forbundsstyret.
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