
	 	 	
	

	 	 	

Påmelding av spillere på Russecupen 2017 
 

Påmeldingsansvarlig skal sørge for at samtlige spillende medlemmer og øvrige medlemmer 

av sin russebuss er kjent med Russecupens reglement, slik det fremgår av Russecupens 

nettsider; www.russecupen.wordpress.com/info. Ved brudd på en eller flere av disse reglene, 

kan Russecupen bortvise enkeltspillere og/eller russebussen som helhet fra arrangementet, 

uten at deltageravgiften refunderes. Det er opp til Russecupen å avgjøre om det foreligger 

brudd på Russecupens reglement, og hvilke konsekvenser bruddet skal få. 

 

Russecupens generelle reglement 

1. Forbud mot alkoholkonsum:  

Deltagere og øvrige tilskuere på Russecupen 2017 kan ikke konsumere alkohol under 

arrangementet. 

 

2. Forbud mot vold:  

Det er nulltoleranse for all form for voldsutøvelse under Russecupen 2017.  

 

3. Krav til spillernes busstilhørighet: 

For å kunne spille på russebussens lag under Russecupen 2017, må spilleren være et 

fullverdig medlem av russebussen. Alle spillere på laget må derfor kunne fremvise 

undertegnet internkontrakt ved forespørsel som bevis på at de er et fullverdig medlem av 

russebussen. Dersom russebussen ikke har internkontrakt, må spillerens medlemsskap bevises 

på annen måte. Personer som ikke er fullverdig medlem av russebussen og kun er innleid eller 

delvis medlem, kan ikke spille på russebussens lag.  

 

4. Krav til spillerens status som avgangselev: 

For å kunne spille på russebussens lag under Russecupen 2017, må spilleren være 

avgangselev for første gang ved en norsk videregående skole. Dette innebærer at ingen 

spillere kan delta på Russecupen to år på rad.  

 



	 	 	
	

	 	 	

Spillereglement 

I utgangspunktet benyttes vanlige regler for 7er kamper etter NFFs spilleregler. De viktigste 

reglene fra NFFs reglement finner dere nedenfor, sammen med Russecupens unntaksregler.  

Generelt:  

Bane-størrelse kan avvike fra normal 7er bane. Ved tidligere arrangementer er det blitt 

benyttet seks spillebaner fordelt på Haslums to kunstgressbaner. Dommere kan utgi både gult 

og rødt kort om de finner dette nødvendig. Offside benyttes ikke. Innkast & cornere er med, i 

tillegg skal utspill fra mål tas som en vanlig 5-meter i 11er fotball.  Kampenes varighet vil 

variere fra år til år for å kunne tilpasse kampprogrammet til antall deltagende lag. Det spilles 

noe lengre kamper i enkelte av sluttspillkampene.  

Antall Spillere:  

Det benyttes sju spillere på hvert lag samtidig, inkludert keeper. Hver buss kan registrere 

inntil 15 spillere. Innbytte kan skje når som helst (flygende innbytte), og skal foretas ved 

midtlinjen. Unntak: Keeper kan kun byttes ved stopp i spillet. 

Sluttspill: 

Ved uavgjort resultat i en sluttspillkamp, går kampen rett videre til straffesparkkonkurranse. 

Hvert lag tar så tre straffer hver. Er det fortsatt ikke avgjort en vinner, tar lagene en og en 

straffe hver til ett av lagene bommer og det andre laget scorer. Det spilles noe lengre kamper i 

enkelte av sluttspillkampene.  

Vi henviser til NFF sine spillerregler, for regler utover det nevnte: 

https://www.fotball.no/lov-og-reglement/spilleregler/spilleregler-i-femmer--og-sjuerfotball-

for-junior-senior-oldboysoldgirls-og-veteran/#71059 

 

 

 

 



	 	 	
	

	 	 	

 


