STATUTTER
MINIJENTER/GUTTER 8 OG 9 ÅR
1. Alle lag får 6 kamper
2. Spilletid er 2 x 12 minutter uten pause
3. Det kåres ingen klass evinnere
MINIJENTER/GUTTER 10 ÅR
1. Alle lag får 6 kamper
2. Spilletid er 2 x 12 minutter uten pause
3. Etter første kamp. Vinner møter
vinner og taper møter taper.
Gjelder begge dager
4. Ved uavgjort etter ordinær tid, er det
laget som har flest cornere vinnere,
fortsatt uavgjort avgjøres kampen
med loddtrekning.
5. Det kåres ingen klassevinner
LILLEJENTER/GUTTER 11 OG 12 ÅR
1. Alle lag får 5 kamper
2. Spilletid er 2 x15 minutter uten pause
3. Etter første kamp. Vinner møter
vinner og taper møter taper.
Gjelder begge dager
4. Ved uavgjort etter ordinær tid, er det
laget som har flest cornere vinnere,
fortsatt uavgjort avgjøres kampen
med loddtrekning.
5. Det kåres ingen klassevinner
SMÅJENTER 13 ÅR 9-ER
1. Alle lag får minst 4 kamper
2. Rekkefølgen i hver pulje avgjøres med
3 poeng for seier, 1 poeng for uavgjort
og 0 poeng for tap.
3. Ved poenglikhet avgjøres plasseringen til
fordel for den som har best målforskjell.
Er det fortsatt likhet, telles innbyrdes
oppgjør. Kan lagene fortsatt ikke skilles,
avgjøres rekkefølgen med loddtrekning.
4. Ener og toer i hver pulje går til Asluttspill. Treer og firer i hver pulje går
til B-sluttspill
5. Motstander i kvartfinaler A og B sluttspill
avgjøres med trekning, I A sluttspill
trekkes vinnere mot toere. I B-sluttspill
trekkes treere mot firere. Hjemmelag

trekkes først i alle kamper,
deretter bortelag
6. Vinner av kvartfinaler A-sluttspill går til
semifinaler A-sluttspill. Vinner av
kvartfinaler B-sluttspill går til semifinaler
B-sluttspill.
7. Ved uavgjort i kvartfinaler, går den videre
som har flest cornere, fortsatt uavgjort,
avgjøres rekkefølgen ved loddtrekning.
8. Motstander i semifinaler og finaler A og
B sluttspill avgjøres med trekning.
Alle hjemmelag trekkes først,
deretter bortelag
9. Ved uavgjort i semifinaler, spilles
ekstraomganger a 5 minutter. Det
lag som scorer først i ekstraomgangen
er vinner. Fortsatt uavgjort, avgjøres
kampen med flest oppnådde cornere,
fortsatt uavgjort loddtrekning.
10. Ved uavgjort i finale, gjelder samme
regler som for semifinaler.
11. Spilletid 2 x 20 minutter uten pause
12. Eventuell protester må innleveres skriftlig
til oppnevnt jury i sekretariatet, seinest
30 minutter etter vedkommende kamp
slutt. Protestgebyr kr 300,-. Juryens dom
kan ikke appelleres.
SMÅGUTTER 13 ÅR 9-ER
1. Alle lag får minst 4 kamper
2. Rekkefølgen i hver pulje avgjøres med
3 poeng for seier, 1 poeng for uavgjort
og 0 poeng for tap.
3. Ved poenglikhet avgjøres plasseringen til
fordel for den som har best målforskjell.
Er det fortsatt likhet, telles innbyrdes
oppgjør. Kan lagene fortsatt ikke skilles,
avgjøres rekkefølge med loddtrekning.
4. Ener og toer i hver pulje går til Asluttspill. Treer og firer i hver pulje går
til B-sluttspill
5. Motstander i mellomspill A sluttspill
trekkes blant alle 2-ere (5 lag) siste
trekte lag får wo. B-sluttspill trekkes
blant 4-ere (5 lag) siste trekte lag får wo.
Hjemmelag trekkes først i alle kamper
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6. Motstander i kvartfinaler A og B sluttspill
avgjøres med trekning, I A sluttspill
trekkers vinnere mot toere, deretter, i
B-sluttspill trekkes treere mote firere.
Hjemmelag trekkes først i alle kamper,
deretter bortelag.
7. Vinner kvartfinaler A-sluttspill går til
semifinaler A-sluttspill. Vinner av kvartfinaler B-sluttspill går til semifinaler
B-sluttspill
8. Motstander i semifinaler og finaler A og
B sluttspill avgjøres med trekning. Alle
hjemmelag trekkes først, deretter
bortelag
9. Ved uavgjort i kvartfinaler, går den
videre som har flest cornere, fortsatt
uavgjort, avgjøres rekkefølgen ved
loddtrekning.
10. Ved uavgjort i semifinaler, spilles
ekstraomganger á 5 minutter. Det lag
som scorer først i ekstraomgangen er
vinner. Fortsatt uavgjort, avgjøres
kampen med flest oppnådde cornere,
fortsatt uavgjort loddtrekning.
11. Ved uavgjort i finale, gjelder samme
regler som for semifinaler.
12. Spilletid 2 x 20 minutter uten pause
13. Eventuell protester må innleveres skriftlig
til oppnevnt jury i sekretariatet, seinest
30 minutter etter vedkommende kamp
slutt. Protestgebyr kr 300,-. Juryens dom
kan ikke appelleres.
SMÅGUTTER 14 ÅR 11-ER
1. Alle lag får minst 4 kamper.
2. Rekkefølgen i hver pulje avgjøres med
3 poeng for seier, 1 poeng for uavgjort
og 0 poeng for tap.
3. Ved poenglikhet avgjøres plasseringen til
fordel for den som har best målforskjell.
Er det fortsatt likhet, telles innbyrdes
oppgjør. Kan lagene fortsatt ikke skilles,
avgjøres rekkefølge med loddtrekning.
Lag som blir nr. 5 i pulja er utslått.
4. Sluttspill foregår som cup spill hvor
vinner går videre.
5. Motstander i kvartfinaler avgjøres med
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6.

7.

8.
9.

trekning. Ener og toer i hver pulje,
trekkes mot treere og firere. Alle hjemmelag trekkes først i alle kamper, deretter
bortelag.
Ved uavgjort i kvartfinaler,
kåres vinner som har flest cornere,
fortsatt uavgjort avgjøres rekkefølge
ved loddtrekning.
Ved uavgjort i finale og bronsjefinale,
spilles ekstraomganger á 5 minutter.
Det lag som scorer først i ekstraomgangen
er vinner. Fortsatt uavgjort, avgjøres
kampen med flest oppnådde cornere
hele kampen under ett, fortsatt
uavgjort loddtrekning.
Spilletid 2 x 20 minutter.
Eventuelle protester må innleveres
skriftlig til oppnevnt jury i sekretariatet
seinest 30 minutter etter vedkommende
kamp slutt. Protestgebyr kr 300,-.
Juryens dom kan ikke appelleres.

SMÅJENTER 14 ÅR 7-ER
1. Alle lag får minst 4 kamper.
2. Rekkefølgen i hver pulje avgjøres med
3 poeng for seier, 1 poeng for uavgjort
og 0 poeng for tap.
3. Ved poenglikhet avgjøres plasseringen til
fordel for den som har best målforskjell.
Er det fortsatt likhet, telles innbyrdes
oppgjør. Kan lagene fortsatt ikke skilles,
avgjøres rekkefølge med loddtrekning.
4. Lag som blir nr. 5 og 6 i pulja er utslått.
5. Sluttspill foregår som cup spill hvor 		
vinner går videre.
6. Ved uavgjort i semifinaler, 		
spilles ekstraomganger á 5 minutter.
Det lag som scorer først i ekstraomgangen er vinner. Fortsatt uavgjort,
avgjøres kampen med flest oppnådde
cornere hele kampen under ett, fortsatt
uavgjort loddtrekning.
7. Ved uavgjort i finale og bronsefinale,
gjelder samme regler som for
semifinalen.
8. Spilletid 2 x 20 minutter.
9. Eventuelle protester må innleveres

skriftlig til oppnevnt jury i sekretariatet
seinest 30 minutter etter vedkommende
kamp slutt. Protestgebyr kr 300,-.
Juryens dom kan ikke appelleres.
SMÅGUTTER 14 ÅR 9-ER
SMÅGUTTER 13 ÅR 7-ER
SMÅJENTER 13 ÅR 7-ER
SMÅJENTER 14 ÅR 9-ER
1. Alle lag får minst 4 kamper.
2. Rekkefølgen i hver pulje avgjøres med
3 poeng for seier, 1 poeng for uavgjort
og 0 poeng for tap.
3. Ved poenglikhet avgjøres plasseringen til
fordel for den som har best målforskjell.
Er det fortsatt likhet, telles innbyrdes
oppgjør. Kan lagene fortsatt ikke skilles,
avgjøres rekkefølge med loddtrekning.
4. Alle lag går til sluttspill.
5. Motstander i kvartfinaler avgjøres med
trekning. Ener og toer i hver pulje,

trekkes mot treere og firere. Alle hjemmelag trekkes først i alle kamper, deretter
bortelag.
6. Ved uavgjort i kvartfinaler går den videre
som har flest cornere, fortsatt uavgjort,
avgjøres rekkefølgen ved loddtrekning.
7. Trekning i semifinaler, alle hjemmelag
trekkes først, deretter bortelag.
8. Ved uavgjort i semifinaler, spilles ekstraomganger a 5 minutter. Det lag som
scorer først er vinner. Fortsatt uavgjort
telles cornere gjennom hele kampen,
fortsatt uavgjort loddtrekning.
9. For finaler gjelder samme regler
som ved semifinaler.
10. Spilletid 2 x 20 minutter uten pause.
11. Eventuelle protester må innleveres
skriftlig til oppnevnt jury i sekretariatet
seinest 30 minutter etter vedkommende
kamp slutt. Protestgebyr kr 300,-.
Juryens dom kan ikke appelleres.

Når det gjelder takst ved skader på bygninger, omsetning
av boligeiendommer, landbrukseiendommer og andre
næringseiendommer så ta kontakt med.
Øystein Opås Takstforretning AS
Solørvegen 1096.
2260 Kirkenær.
Telefon 958 11 040.
E-post: Oystein@Opastakst.no.
Over 30-års erfaring som takstmann.
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