
Nye regler og presiseringer fra 22.mars 2017.

Gjelder fra sesongstart

NFF Dommerseksjonen, 22.mars 2017



Viktig informasjon før sesongen 2017

IFAB vil 1. juni komme med nye regler/ retningslinjer.
NFF Dommerkomite har bestemt at vi innfører følgende regler/retningslinjer fra sesongstart i norsk fotball.

Nye regler;

1. Frata en positiv angrepsmulighet (SPA) i straffesparkfeltet

2. Avspark i kampen.

Presiseringer på retningslinjene

3. Hands
Disiplinær oppfølging når spilleren bruker hånden forsettlig for å skape seg en positiv 
angrepsmulighet eller en åpenbar målsjanse.

4.     DOGSO
Bruk av fordel ved DOGSO situasjoner 

Forklaring av begreper;
SPA Stop a promising attack (Stoppe en positiv angrepsmulighet)
DOGSO Denying an obvious goal-scoring opportunity (Hindre en åpenbar målsjanse) 



1. Frata en positiv angrepsmulighet i straffesparkfeltet

NB! NYTT 2017

Hvis spilleren fratar en positiv angrepsmulighet (SPA) i straffesparkfeltet, etter å ha gjort et ærlig forsøk med å takle 
ballen eller utfordret motspiller om ballen – skal det ikke følger opp med gult kort.

(se diagram på neste side).

IKKE NYTT 2017

Hvis spilleren fratar en positiv angrepsmulighet (SPA)i straffesparkfeltet, uten et ærlig forsøk på ballen (holder, 

skubber, hands osv.) skal det som tidligere følges opp med gult kort.
(se diagram på neste side).



Frispark i straffesparkfeltet
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Vi presiserer at andre kriterier fortsatt gjelder! 

- Hensynsløs takling (straffe + gult kort)

- Alvorlig brudd på spillereglene og voldsom opptreden (straffe + rødt kort)



2. Avspark

NB! NYTT 2017

Den som tar avspark kan stå på motstanders halvdel
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3. Hands - Disiplinære

Hands - forseelser som medfører advarsel.

Advarsler for usportslig opptreden
 ved hands som hindrer en positiv angrepsmulighet

(Skudd mot mål = en positiv angrepsmulighet)
 ved hands forsøker å score mål enten dette er vellykket eller ikke.
 mislykkes i å hindre at en ball går inn i mål

Presisering 2017

Hvis en spiller prøver å lure dommeren med forsettlig bruk av hånden for å skape seg:
 en åpenbar målsjanse, eller en positiv angrepsmulighet skal det være advarsel/ gult kort.

(f.eks. Henry i landskampen Frankrike v Irland)

Disiplinær kriterier; 
Spiller viser manglende respekt for spillet og dets idealer.



4.   Bruk av fordel ved DOGSO situasjoner 

Presisering:

Hvis vi viser fordel i en DOGSO situasjon;
• Det blir gult kort hvis angripende lag scorer 
• Det blir rødt kort hvis angripende lag ikke scorer.



Lykke til med sesongen 2017
Ullevaal, 22. mars 2017


