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Generell informasjon 
• Frister: 

• Foreløpig lagspåmelding tirsdag 10. desember 2019. 

• Endelig lagspåmelding tirsdag 7. januar 2020. Gjøres på møtet samme kveld. 

• Det blir gitt en orientering om lagspåmelding på lagledermøtet 10. 
desember. 

• Lagspåmeldingsmøte+FIKS+rutiner v/spillerhenvendelser/overganger: 
• Tirsdag 7. januar kl. 17.30-19.00: J13-J14-J15-J17-KSR 

• Tirsdag 7. januar kl. 19.00-20.30: G13-G14-G16-G19 

• Lagspåmeldingsmøte (koordinering mellom lagene): 
• Tirsdag 7. januar kl. 20.30-21.30: J10-J11-J12-G10-G11-G12 

• Ranheim Royals og Oldboys påmeldes på via e-post til 
christoffer.hansen@ril.no.  

mailto:christoffer.hansen@ril.no


Spørsmål og avklaringer/henvendelser til krets 

• Spørsmål og avklaringer i forbindelse med lagspåmelding gjøres til 
klubben. 

• Alle henvendelser til krets gjøres av klubben, ikke av enkeltpersoner 
eller lag. 

• Kontaktperson i klubben for lagspåmelding: 
• Styreleder Christoffer Hansen 

• E-post: christoffer.hansen@ril.no  

 

mailto:christoffer.hansen@ril.no


NFF Trøndelags side for seriespill og sesonginfo 

NFF Trøndelags side for Seriespill og sesonginfo: 

https://www.fotball.no/kretser/trondelag/aktivitet/sesonginfo/ 
 

Kampmatrisen 2020 - barn 
Kampmatrisen 2020 - ungdom jenter 
Kampmatrisen 2020 - ungdom gutter 
Kampmatrisen 2020 - faste kampdager 
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Slik melder du på lag 

• Foreløpig lagspåmelding gjøres via denne 
lenka: 
• Skjema: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbW4kl
Xww4Cc_Aqyz4xCeWHX0hwehY14cVpawHsDF0Q
hA6Fg/viewform?usp=sf_link  

 

 

• Endelig lagspåmelding gjøre via denne lenka: 
• Lenka gjøres tilgjengelig på møtet 7. januar.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbW4klXww4Cc_Aqyz4xCeWHX0hwehY14cVpawHsDF0QhA6Fg/viewform?usp=sf_link
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Antall spillere per påmeldte lag 

• Per 7er-lag: 7+5 = 12 spillere 

• Per 9er-lag: 9+6 = 15 spillere 

• Per 11er-lag: 11+7 = 18 spillere 



Jenter og Gutter 10 år – født 2010 

• Primær spillform: 7er 

• Ikke divisjonsspill, men seriene bygges om fra vår til høst basert på 
resultater fra våren. Laget skal derfor styrkemessig være lik på høsten 
som på våren. Eks. Ranheim 1 har samme styrke på våren som 
Ranheim 1 på høsten, osv. 

• Beregnet antall spillere per påmeldte lag: 7er: 7+5 = 12 spillere 



Jenter og Gutter 11 år – født 2009 

• Primær spillform: 7er  

• Ikke divisjonsspill, men seriene bygges om fra vår til høst basert på 
resultater fra våren. Laget skal derfor styrkemessig være lik på høsten 
som på våren. Eks. Ranheim 1 har samme styrke på våren som 
Ranheim 1 på høsten, osv.  

• Beregnet antall spillere per påmeldte lag: 7er: 7+5 = 12 spillere 



Jenter og Gutter 12 år – født 2008 
• Primær spillform: 9er 

• Sekundær spillform: 7er 

• Vi stiller primært lag i PRIMÆR spillform. Ev. sekundær spillform 
avklares med klubb i forkant.  

• Ikke divisjonsspill, men seriene bygges om fra vår til høst basert på 
resultater fra våren (kun 9er). Laget skal derfor styrkemessig være lik 
på høsten som på våren. Eks. Ranheim 1 har samme styrke på våren 
som Ranheim 1 på høsten, osv.  

• Beregnet antall spillere per påmeldte lag: 
• 9er: 9+6 = 15 spillere 
• 7er: 7+5 = 12 spillere 



Jenter 13 år – født 2007 
• Primær spillform: 9er 

• Sekundær spillform: 7er 

• Vi stiller primært lag i PRIMÆR spillform. Ev. sekundær spillform avklares med klubb i forkant. 

 

Divisjoner: 

• Jenter 13 år 9er 1. divisjon 

• Jenter 13 år 9er 2. divisjon 

• Jenter 13 år 7er: Flat serie, ikke divisjonsspill. 

 

OBOS-cup: 9er 

 

Beregnet antall spillere per påmeldte lag: 

• 9er: 9+6 = 15 spillere 

• 7er: 7+5 = 12 spillere 



Gutter 13 år – født 2007 
• Primær spillform: 9er 

• Sekundær spillform: 7er 

• Vi stiller primært lag i PRIMÆR spillform. Ev. sekundær spillform avklares med klubb i forkant. 

  

Divisjoner: 

• Gutter 13 år 9er 1. divisjon 

• Gutter 13 år 9er 2. divisjon 

• Gutter 13 år 7er: Flat serie, ikke divisjonsspill. 

 

OBOS-cup: 9er 

 

Beregnet antall spillere per påmeldte lag: 

• 9er: 9+6 = 15 spillere 

• 7er: 7+5 = 12 spillere 



Jenter 14 år – født 2006 
• Primær spillform: 11er 

• Sekundær spillform: 9er 

• Vi stiller primært lag i PRIMÆR spillform. Ev. sekundær spillform avklares med 
klubb i forkant. 

 

• Kun 1. divisjon både i 11er og 9er. 

 

• OBOS-cup: 9er 

 

Beregnet antall spillere per påmeldte lag: 

• 11er: 11+7 = 18 spillere 

• 9er: 9+6 = 15 spillere 



Gutter 14 år – født 2006 
• Primær spillform: 11er 

• Sekundær spillform: 9er 

• Vi stiller primært lag i PRIMÆR spillform. Ev. sekundær spillform avklares med klubb i forkant. 

 

Divisjoner: 

• 1. divisjon 11er 

• 2. divisjon 11er 

• 1. divisjon 9er 

 

• OBOS-cup: 9er 

 

Beregnet antall spillere per påmeldte lag: 

• 11er: 11+7 = 18 spillere 

• 9er: 9+6 = 15 spillere 



Jenter 15 år – født 2005 
• Primær spillform: 11er 

• Sekundær spillform: 9er 

• Vi stiller primært lag i PRIMÆR spillform. Ev. sekundær spillform avklares med 
klubb i forkant. 

 

• Kun 1. divisjon både i 11er og 9er. 

 

• OBOS-cup: 11er 

 

Beregnet antall spillere per påmeldte lag: 

• 11er: 11+7 = 18 spillere 

• 9er: 9+6 = 15 spillere 



Gutter 16 år – født 2004-2005 
• Primær spillform: 11er 

• Sekundær spillform: 7er 

• Vi stiller primært lag i PRIMÆR spillform. Ev. sekundær spillform avklares med klubb i forkant. 

 

Divisjoner 11er: 

• 0. divisjon 

• 1. divisjon 

• 2. divisjon 

• 3. divisjon 

 

• Flat serie 7er. 

 

• NM G16: 11er 

• OBOS-cup: 11er 

• Merk at spillere som deltar i NM for G16 IKKE KAN DELTA i OBOS-cup. 

 

• Beregnet antall spillere per lag 11er: 11+7 = 18 spillere 



Jenter 17 år – født 2003-2004 
• Primær spillform: 11er 

• Sekundær spillform: 7er 

• Vi stiller primært lag i PRIMÆR spillform. Ev. sekundær spillform avklares med klubb i forkant. 

 

Divisjoner 11er: 

• 1. divisjon 

• 2. divisjon 

 

• Flat serie 7er. 

 

• NM J16: 11er 

• OBOS-cup J17: 11er 

• Merk at spillere som deltar i NM for J16 IKKE KAN DELTA i OBOS-cup J17. 

 

• Beregnet antall spillere per påmeldte lag 11er: 11+7 = 18 spillere 



Gutter 19 år – født 2001-2002-2003 
• Primær spillform: 11er 

• Sekundær spillform: 7er 

• Vi stiller primært lag i PRIMÆR spillform. Ev. sekundær spillform avklares med klubb i forkant. 

 

Divisjoner 11er: 

• 0. divisjon 

• 1. divisjon 

• 2. divisjon 

 

• Flat serie 7er. 

 

• NM G19: 11er 

• OBOS-cup G19: 11er 

 

• Merk at spillere som deltar i NM for G19 IKKE KAN DELTA i OBOS-cup G19. 

 

• Beregnet antall spillere per påmeldte lag 11er: 11+7 = 18 spillere 



Antilag  
Det kan være behov for å melde inn antilag, slik at lag ikke blir satt opp med 
kamper på samme dag. Dette anføres i påmeldingsskjemaet. 

 

Det er kun mulig med ett antilag per lag.  

 

Eksempel: 

G16-1, antilag G16-2 

G16-2, antilag G16-3 

 

I eksemplet over vil G16-1 og G16-3 kunne bli satt opp med kamper samme 
dag, men ikke G16-1 og G16-2 eller G16-2 og G16-3. 



Lykke til med 
lagspåmeldingen! 
Hilsen styret og administrasjonen 


