
 
 

 

 

 
 

 

KAMP- OG SPILLEREGLEMENT 

FOR DE NASJONALE 

MESTERSKAPENE I 

KRIMINALOMSORGEN 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 



2 
 

Revidert 24. januar 2019 

 

INNHOLD 

 
 

FOTBALL …………………………………………………………………………………… 3 

HÅNDBALL ………………………………………………………………………………… 6 

INNEBANDY ……………………………………………………………………………….. 8  

BOWLING …………………………………………………………………………………. 10 

GOLF ………………………………………………………………………………………. 11 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 



3 
 

Revidert 24. januar 2019 

 

 

FOTBALL 
 

§ 1-1 Virkeområdet 

Der hvor ikke annet er nevnt, gjelder Norges fotballforbund sine kampregler i sin helhet. 
 

§ 1-2 Myndighet 
FIF er overordnet myndighet vedrørende de forhold som er omhandlet i dette reglementet. 

Den tid enhver oppnevnte jury er nærmeste myndighet i tvistesaker i forbindelse med 

arrangement. Juryen skal bestå av en representant FIF (eller en representant oppnevnt av FIF), 
en fra arrangørklubben, og en representant fra dommerne. Juryen må være fulltallig for å fatte 

vedtak. Juryens vedtak er endelig. 
 

§ 2-1 Konkurranseklasser 

a. Herrer 11-er fotball:  
Spilletid bør være 2 x 20 minutter med 5 minutters pause. Maksimum antall spillere i 

troppen til NM er 18 spillere. Dispensasjon kan gis for inntil to ikke-aktive spillere 
utenfor kriminalomsorgen pr. lag. 

b. Damer 7-er fotball:  

Spilletid bør være 2 x 20 minutter med 5 minutters pause. Maksimum antall spillere i 
troppen til NM er 14 spillere. Dispensasjon kan gis til en ikke-aktiv spiller utenfor 

kriminalomsorgen pr. lag. 
c. Old boys 7-er fotball:  

Spilletid bør være 2 x 20 minutter med 5 minutters pause. Maksimum antall spillere i 

troppen til NM er 14 spillere. Aldersbestemmelsen for denne klassen er spillere som 
fyller 33 år i løpet av kalenderåret. Dispensasjon kan gis for en ikke-aktiv spiller 

utenfor kriminalomsorgen fra fylte 33 år pr. lag. 
d. Old girls 5-er fotball:  

Spilletid bør minimum være 2 x 15 minutter med 5 minutters pause. Maksimum antall 

spillere i troppen til NM er 14 spillere. Aldersbestemmelsen for denne klassen er 
spillere som fyller 30 år i løpet av kalenderåret. Dispensasjon kan gis til en ikke-aktiv 

spiller utenfor kriminalomsorgen fra fylte 30 år pr. lag. 
e. Veteran 5-er fotball:  

Spilletid bør minimum være 2 x 15 minutter med 5 minutters pause. Maksimum antall 

spillere i troppen til NM er 14 spillere. Aldersbestemmelsen for denne klassen er 
spillere som fyller 43 år i løpet av kalenderåret. Dispensasjon kan gis til en ikke-aktiv 

spiller utenfor kriminalomsorgen fra fylte 43 år pr. lag. 
f. Dispensasjoner 

Enheter/lag som ønsker å benytte spillere som tilhører andre enheter må søke 

dispensasjon til FIF. Idrettslaget/enheten spilleren tilhører skal godkjenne 
dispensasjonen dersom enheten selv stiller lag i grenen. Det gis ingen dispensasjoner 

utover punktene over, og det vises for øvrig til FIFs vedtekter § 11. 
g. Sammenslåing av lag 

I tilfeller hvor flere enheter ønsker å stille sammensatt lag skal dette godkjennes av FIF 

etter søknad, jfr. FIFs vedtekter § 11. 
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§ 2-2 Gruppe/puljespill 
Ved poenglikhet mellom to eller flere lag bestemmes rekkefølgen slik: 

  

a)   Poeng i innbyrdes kamper. 
b) Målforskjell (differansen mellom scoret mål og mål imot).  

c) Flest plussmål (flest scorede mål). 
d) Innbyrdes oppgjør. 

e) Loddtrekning. 

 

§ 2-3 Plasseringskamper 

Kampene skal avgjøres ved straffer ved uavgjortresultat etter ordinær tid. 
 

§ 2-4 Finaler/semifinaler 

Ved uavgjortresultat i finalene/semifinalene skal det spilles 2 x 5 minutter ekstraomganger.  
Ved fortsatt uavgjortresultat etter ekstraomganger skal kampene avgjøres ved straffer. 

11-er:  
Fem straffer pr. lag. Ved uavgjort tas en og en straffe inntil vinner kåres. Alle på laget må ta 

en straffe hver før man begynner på nytt. 

Alle andre klasser:  
Tre straffer pr. lag. Ved uavgjort tas en og en straffe inntil vinner kåres. Alle på laget må ta en 

straffe hver før man begynner på nytt. 
 

§ 3 Drakter og utstyr 

Har lagene etter dommerens mening for like drakter skal det oppførte hjemmelaget, om 
nødvendig gjestende lag, bruke annet draktsett eller vester.  

 
Målvaktene skal ha drakter som skiller seg fra utespillerne. 

 

Lagledelsen plikter å påse at samtlige spillere benytter leggbeskyttere. Blir dommeren 
oppmerksom på at en spiller ikke benytter leggbeskyttere, skal spilleren vises bort fra banen 

inntil forholdet er i orden. 
 

Ingen spillere kan ha på seg noe som kan være farlig for spilleren selv eller andre spillere. 

Fotballstøvler eller joggesko kan benyttes som fottøy. 
 

§ 4 Deltakerliste/dommerkort 
Hvert lag plikter å innlevere liste til sekretariatet over alle spillere og ansvarlig lagleder før 

turneringen starter. Lagene har ikke anledning til å benytte andre spillere enn de som er 

oppført på listen. Spillerens draktnummer skal gjennom hele turneringen stemme med 
nummeret som er oppgitt på laglisten. 

 

§ 4-1 Antall spillere/innbyttere 7-er fotball 

a. Et lag kan maksimum ha sju spillere på banen samtidig. Et lag må ha minst fem 

spillere for å kunne starte kampen. En av spillerne må være målvakt. 
b. Antall innbytter pr. kamp er ubegrenset. Lagleder har ansvaret for at utbyttet spiller er 

utenfor spillebanen før ny spiller settes inn. Alt innbytte skjer ved midten av banen. 
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§ 4-2 Antall spillere/innbyttere 11-er fotball 
Antall innbytter pr. kamp er ubegrenset. Lagleder har ansvaret for at utbyttet spiller er utenfor 

spillebanen før ny spiller settes inn. Alt innbytte skjer ved midten av banen. 
Der hvor annet ikke er nevnt, gjelder Norges Fotballforbund sine spilleregler i sin helhet. 

 

§ 5 Gjennomføring av kamper, uteblivelse/forsinkelse av lag 
Alle lag plikter å gjennomføre oppsatte kamper under mesterskapet.  

Lagene kan ikke bli enige seg imellom å ikke spille kamper uten at dette får konsekvenser. 

Lag som ikke møter til kamp vil bli bøtelagt med samme beløp som påmeldingsavgiften til 

mesterskapet og kan medføre utelukkelse fra neste års mesterskap. Avgjørelsen om dette 

foretas av FIF. 
Straff utover dette fastsettes av FIF, jfr. vedtektene § 10.4 Straffer.  

Lagenes lagleder plikter å sjekke kamptid- og sted.  

Har et lag uten gyldig grunn ikke møtt i spilleklar stand innen en ventetid på fem minutter, 

kan laget tape kampen. Resultatet settes da til 3-0 og 3 poeng til motstander. Avgjørelsen tas 

av juryen etter at laget har vært gitt anledning til å forklare seg. Juryen kan utelukke lag for 
resten av turneringen. 

Lag som ikke møter til kamp vil bli bøtelagt med samme beløp som påmeldingsavgiften til 
mesterskapet og kan også medføre utelukkelse fra neste års mesterskap. 

 

§ 6 Protester/protestbehandling 
Det lag som ønsker resultatet av en kamp ugyldig, må gjøre dommeren og motstanderen 

oppmerksom på dette før laget går av banen. Skriftlig protest må leveres jury senest 30 
minutter etter kampslutt. Juryen behandler alle tvistesaker i forbindelse med reglement og 

arrangement i regi av FIF. 

 

§ 7 Tidspunkt for arrangement 

NM i fotball bør avholdes i løpet av de to første ukene i september. 
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HÅNDBALL 

 
§ 1-1 Virkeområdet 
Der hvor ikke annet er nevnt gjelder Norges håndballsforbund sine kampregler i sin helhet. 

 

§ 1-2 Myndighet 

FIF er overordnet myndighet vedrørende de forhold som er omhandlet i dette reglementet. 

Den tid enhver oppnevnt jury er nærmeste myndighet i tvistesaker i forbindelse med 
arrangement. Juryen skal bestå av en representant fra FIF (eller en representant oppnevnt av 

FIF), en fra arrangørklubben, og en representant fra dommerne. Juryen må være fulltallig for å 
fatte vedtak. Juryens vedtak er endelig.  

 

§ 2-1 Konkurranseklasser 
a) Damer  

Spilletid i innledende runder og plasseringskamper bør være minimum 2 x 15 minutter 
med 5 minutters pause. Spilletid i finalene bør være 2 x 20 minutter med 5 minutters 

pause. Maksimum antall spillere i troppen til NM er 14 spillere.  

b) Herrer  
Som over.  

c) Dispensasjoner 
Dispensasjon kan gis til en ikke-aktiv spiller utenfor kriminalomsorgen pr. lag. 

Enheter/lag som ønsker å benytte spillere som tilhører andre enheter må søke dispensasjon 

til FIF. Idrettslaget/enheten spilleren tilhører skal godkjenne dispensasjonen dersom 
enheten selv stiller lag i grenen. Det vises for øvrig til FIFs vedtekter § 11. 

d) Sammenslåing av lag 
I tilfeller hvor flere enheter ønsker å stille sammensatt lag skal dette godkjennes av FIF 

etter søknad, jfr. FIFs vedtekter § 11. 

 
 

§ 2-2 Gruppe/puljespill 
Ved poenglikhet mellom to eller flere lag bestemmes rekkefølgen slik 

 

a)    Poeng i innbyrdes kamper. 
b) Målforskjell (differansen mellom scoret mål og mål imot).  

c) Flest plussmål (flest scorede mål). 
d) Innbyrdes oppgjør. 

e) Loddtrekning. 

 
 

§ 2-3 Plasseringskamper 
Ved uavgjortresultat etter ordinærtid skal kampene avgjøres ved straffer. 

 

§ 2-4 Finaler/semifinaler 
Ved uavgjortresultat i finalene/semifinalene skal det spilles 2 x 5 minutter ekstraomganger. 

Ved fortsatt uavgjortresultat etter ekstraomgangene skal kampene avgjøres ved straffekast. 
Det skal tas tre straffer pr. lag. Deretter skal det tas en og en straffe inntil vinner kåres.  

Lagene kan ikke benytte samme straffeskyter før etter sjette straffe.  
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§ 2-5 Time-out 
Time-out kan kun benyttes under finalene/semifinalene. 

 

§ 3 Drakter og utstyr 

Har lagene etter dommerens mening for like drakter skal det oppførte hjemmelaget, om 

nødvendig gjestende lag, bruke annet draktsett eller vester.  
 

Målvaktene skal ha drakter som skiller seg fra utespillerne. 
 

§ 4 Deltakerliste/dommerkort 

Hvert lag plikter å innlevere liste til sekretariatet over alle spillere og ansvarlig lagleder før 
turneringen starter. Lagene har ikke anledning til å benytte andre spillere enn de som er 

oppført på listen. Spillerens draktnummer skal gjennom hele turneringen stemme med 
nummeret som er oppgitt på laglisten. 

 

§ 4-1 Antall spillere 
Til en kamp må hvert lag stille med minst tre spillere på banen. Antallet spillere på et lag kan 

økes til maksimum 14 i løpet av kampen, medregnet ekstraomganger. Synker antallet spillere 
på et lag til under fem spillere i løpet av kampen kan spillet fortsette.  

 

§ 5 Gjennomføring av kamper, uteblivelse/forsinkelse av lag 
Alle lag plikter å gjennomføre oppsatte kamper under mesterskapet.  

Lagene kan ikke bli enige seg imellom å ikke spille kamper uten at dette får konsekvenser. 

Lag som ikke møter til kamp vil bli bøtelagt med samme beløp som påmeldingsavgiften til 

mesterskapet og kan medføre utelukkelse fra neste års mesterskap. Avgjørelsen om dette 

foretas av FIF.  Straff utover dette fastsettes av FIF, jfr. vedtektene § 10.4 Straffer.  
Lagenes lagleder plikter å sjekke kamptid- og sted.  

Har et lag uten gyldig grunn ikke møtt i spilleklar stand innen en ventetid på fem minutter, 
kan laget tape kampen. Resultatet settes da til 3-0 og 2 poeng til motstander. Avgjørelsen tas 

av juryen etter at laget har vært gitt anledning til å forklare seg. Juryen kan utelukke lag for 

resten av turneringen. 
 

§ 6 Protester/protestbehandling 
Det lag som ønsker resultatet av en kamp ugyldig, må gjøre dommeren og motstanderen 

oppmerksom på dette før laget går av banen. Skriftlig protest må leveres jury senest 30 

minutter etter kampslutt. Juryen behandler alle tvistesaker i forbindelse med reglement og 
arrangement i regi av FIF. 

 

§ 7 Tidspunkt for arrangement 

NM i håndball bør avholdes i løpet av de to første ukene i april, men det må tas hensyn til 

tidspunkt for påskehøytid. De årene hvor det blir arrangert nordisk mesterskap (hvert annet år; 
2016, 2018 osv.) skal arrangementet legges til en av de to første ukene i april. 
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INNEBANDY 
 

§ 1-1 Virkeområdet 
Der hvor annet ikke er bestemt gjelder Norges bandyforbunds regler.  

 

§ 1-2 Myndighet 

FIF er overordnet myndighet vedrørende de forhold som er omhandlet i dette reglementet. 

Den tid enhver oppnevnte jury er nærmeste myndighet i tvistesaker i forbindelse med 
arrangement. Juryen skal bestå av en representant fra FIF (eller en representant FIF 

oppnevner), en fra arrangørklubben, og en representant fra dommerne. Juryen må være 
fulltallig for å fatte vedtak. Juryens vedtak er endelig. 

 

§ 2-1 Konkurranseklasser 
Lagene består av mix-lag og hvert lag skal ha minst to damer på banen til enhver tid. 

Maksimum antall spillere i troppen til NM er 18 spillere. 
Spilletid bør være minimum 1 x 15 minutter. 

Finalen/semifinaler bør være minimum 2 x 10 minutter med 5 minutters pause. 

a) Dispensasjoner 
Dispensasjon kan gis til en ikke-aktiv spiller utenfor kriminalomsorgen pr. lag. 

Enheter/lag som ønsker å benytte spillere som tilhører andre enheter må søke dispensasjon 
til FIF. Idrettslaget/enheten spilleren tilhører skal godkjenne dispensasjonen dersom 

enheten selv stiller lag i grenen. Det vises for øvrig til FIFs vedtekter § 11. 

b) Sammenslåing av lag 
I tilfeller hvor flere enheter ønsker å stille sammensatt lag skal dette godkjennes av FIF 

etter søknad, jfr. FIFs vedtekter § 11. 
 

§ 2-2 Gruppe/puljespill 

Ved poenglikhet mellom to eller flere lag bestemmes rekkefølgen slik 
 

a)    Poeng i innbyrdes kamper. 
b) Målforskjell (differansen mellom scoret mål og mål imot).  

c) Flest plussmål (flest scorede mål). 

d) Innbyrdes oppgjør. 
e) Loddtrekning. 

 

§ 2-3 Plasseringskamper 

Ved uavgjortresultat etter ordinærtid skal kampene avgjøres ved straffer.  

 

§ 2-4 Finaler/semifinaler 

Ved uavgjortresultat i finalene/semifinaler skal det spilles 2 x 5 minutter ekstraomganger. Ved 
fortsatt uavgjort etter ekstraomgangene vil resultatet bli avgjort ved straffeslag. Det skal tas 

fem straffer pr. lag. Deretter skal det tas en og en straffe til vinner kåres.  

Lagene kan ikke benytte samme straffeskyter før etter sjette straffe. 
 

§ 2-5 Time-out 
Time-out kan kun benyttes under semifinalene/finalene. 
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§ 3 Drakter og utstyr 

Har lagene etter dommerens mening for like drakter skal det oppførte hjemmelaget, om 
nødvendig gjestende lag, bruke annet draktsett eller vester.  

 

Målvaktene skal ha drakter som skiller seg fra utespillerne. 
 

§ 4 Deltakerliste/dommerkort 
Hvert lag plikter å innlevere liste til sekretariatet over alle spillere og ansvarlig lagleder før 

turneringen starter. Lagene har ikke anledning til å benytte andre spillere enn de som er 

oppført på listen. Spillerens draktnummer skal gjennom hele turneringen stemme med 
nummeret som er oppgitt på laglisten. 

 

§ 4-1 Antall spillere/innbyttere 

Under kampen har maksimum seks spillere inkludert en målvakt fra hvert lag lov til å være på 

banen samtidig. Under kampen må hvert lag ha minst fire spillere på banen. Hvert lag skal ha 
minst to damer på banen til enhver tid.  

 

§ 5 Gjennomføring av kamper, uteblivelse/forsinkelse av lag 

 

Alle lag plikter å gjennomføre oppsatte kamper under mesterskapet.  

Lagene kan ikke bli enige seg imellom å ikke spille kamper uten at dette får konsekvenser. 

Lag som ikke møter til kamp vil bli bøtelagt med samme beløp som påmeldingsavgiften til 
mesterskapet og kan medføre utelukkelse fra neste års mesterskap. Avgjørelsen om dette 

foretas av FIF.  Straff utover dette fastsettes av FIF, jfr. vedtektene § 10.4 Straffer.  

Lagenes lagleder plikter å sjekke kamptid- og sted.  

Har et lag uten gyldig grunn ikke møtt i spilleklar stand innen en ventetid på fem minutter, 

kan laget tape kampen. Resultatet settes da til 3-0 og 2 poeng til motstander. Avgjørelsen tas 
av juryen etter at laget har vært gitt anledning til å forklare seg. Juryen kan utelukke lag for 

resten av turneringen. 

 

§ 6 Protester/protestbehandling 

Det lag som ønsker resultatet av en kamp ugyldig, må gjøre dommeren og motstanderen 
oppmerksom på dette før laget går av banen. Skriftlig protest må leveres jury senest 30 

minutter etter kampslutt. Juryen behandler alle tvistesaker i forbindelse med reglement og 

arrangement i regi av FIF. 
 

§ 7 Tidspunkt for arrangementet 
NM i innebandy bør avholdes innen utgangen av februar. 
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BOWLING 
 

§ 1-1 Virkeområdet 

Der hvor annet ikke er bestemt gjelder Norges bowlingsforbund sine regler.  
I FIFs regi brukes amerikansk spillestil i sin helhet. 

 

§ 1-2 Myndighet 

FIF er overordnet myndighet vedrørende de forhold som er omhandlet i dette reglementet. 

Den tid enhver oppnevnte jury er nærmeste myndighet i tvistesaker i forbindelse med 
arrangement. Juryen skal bestå av en representant fra FIF (eller en representant FIF 

oppnevner), en fra arrangørklubben, og en representant fra dommerne. Juryen må være 
fulltallig for å fatte vedtak. Juryens vedtak er endelig. 

 

§ 2-1 Konkurranseklasser 
Laget kan bestå av maksimum fire spillere, og må ha minimum tre spillere.   

Laget kan bestå av både kvinner og menn. Individuelle premier gis til beste serie og beste snitt 
for damer og herrer etter endt turnering. Det er kun lag som kan oppnå tittelen norgesmester.  

a) Dispensasjoner 

Dispensasjon kan gis til en ikke-aktiv spiller utenfor kriminalomsorgen pr. lag. Enheter/lag 
som ønsker å benytte spillere som tilhører andre enheter må søke dispensasjon til FIF. 

Idrettslaget/enheten spilleren tilhører skal godkjenne dispensasjonen dersom enheten selv 
stiller lag i grenen. Det vises for øvrig til FIFs vedtekter § 11. 

b) Sammenslåing av lag 

I tilfeller hvor flere enheter ønsker å stille sammensatt lag skal dette godkjennes av FIF etter 
søknad, jfr. FIFs vedtekter § 11. 

 

§ 2-2 Gruppespill/plasseringskamper 

Det bør spilles tre serier i innledende spill. Ved likt antall poeng etter puljespill, vil pinnefall 

avgjøre. Er det fremdeles likhet, telles strike, videre spare. Cupspill gjelder som tidligere.  
 

§ 4 Tidspunkt for arrangementet 
NM i Bowling bør avholdes i november. 

 

§ 5 Gjennomføring av kamper 
Alle lag plikter å gjennomføre oppsatte kamper under mesterskapet.  

Lagene kan ikke bli enige seg imellom å ikke spille kamper uten at dette får konsekvenser. 

Lag som ikke møter til kamp vil bli bøtelagt med samme beløp som påmeldingsavgiften til 

mesterskapet og kan medføre utelukkelse fra neste års mesterskap. Avgjørelsen om dette 
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foretas av FIF.  Straff utover dette fastsettes av FIF, jfr. vedtektene § 10.4 Straffer.  
Lagenes lagleder plikter å sjekke kamptid- og sted.  

Har et lag uten gyldig grunn ikke møtt i spilleklar stand innen en ventetid på fem minutter, 
kan laget tape kampen. Seier og poeng gis da til motstander. Avgjørelsen tas av juryen etter at 

laget har gitt anledning til å forklare seg. Juryen kan utelukke lag for resten av turneringen.  

 

§ 6 Protester/protestbehandling 

Det lag som ønsker resultatet av en kamp ugyldig, må gjøre dommeren og motstanderen 
oppmerksom på dette før laget går av banen. Skriftlig protest må leveres jury senest 30 

minutter etter kampslutt. Juryen behandler alle tvistesaker i forbindelse med reglement og 

arrangement i regi av FIF. 
 

 

 

GOLF 

 
§ 1-1 Virkeområdet 
Her vises det til NMBFs regler, jf. Norges Golfforbunds regler. 
 

Arrangementet bør arrangeres i forbindelse med NM i fotball.  
 

§ 1-2 Myndighet 

FIF er overordnet myndighet vedrørende de forhold som er omhandlet i dette reglementet. 
Den tid enhver oppnevnt jury er nærmeste myndighet i tvistesaker i forbindelse med 

arrangement. Juryen skal bestå av en representant fra FIF, en fra arrangørklubben, og en 
representant fra et annet lag utnevnt av representanten fra FIF. Juryen må være fulltallig for å 

fatte vedtak. Juryens vedtak er endelig. 

 

§ 2 Konkurranseklasser 

a) Damer:  
Det spilles i en klasse med stable + ordinære poeng. 

b) Herrer klasse A:  

Handicap 0 – 19,9. Det konkurreres her med netto slag. 
c) Herrer klasse B:  

Handicap 20 – 36. Det konkurreres med stable + ordinære poeng.  
 

I dame- og herreklassene blir Norgesmesteren den spilleren som bruker færrest slag (brutto).  


