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2.11 FIKS (Fotballens informasjons- og kommunikasjonssystem)

 

FIKS står for fotballens informasjons- og kommunikasjonssystem, og er databasen 
fotballforbundet bruker for alt som har med fotball å gjøre. 

1. Vedlikeholde opplysninger om klubben med kontaktpersoner, anlegg, kurs, kamper 
etc. Dette danner grunnlaget for info som finnes på fotball.no, minfotball appen osv.  
 

2. Lagspåmelding til seriespill. I slutten av november sender Buskerud fotballkrets ut 
invitasjon til neste års seriespill. Klubbens FIKS-ansvarlige melder på lag innen gitte 
frister med bakgrunn i tilbakemelding fra de respektive årskullene. 
 
Seniorlag.  
A-laget deltar i Norges fotballforbunds kontinuerlige seriespill og kjemper om opp- og 
nedrykk hver sesong. De blir automatisk påmeldt til neste sesong ut fra årets resultater.  
 
Ungdomsfotball 
Ungdomsfotball er aldersgruppen 13-19 år. I tillegg er det i 2017 innført 9-er fotball for 
12 åringene (eldste barnefotballklasse). Påmeldingsfrist til kretsen for lagene er 20.januar. 
Man velger her hvilken divisjon man ønsker å spille i på vårsesongen, 1. eller 2. divisjon. 
Om laget har høyere ambisjoner er det også mulighet for å melde seg på til kvalifisering 
for interkretsserien for G14, G16, G19 og J16. Det er ikke ny påmelding til høstsesongen. 
Seriespillet på høsten settes opp etter resultatene i vårens kamper.  
 
Barnefotball  
Barnefotball er aldersgruppen 6-12 år. Påmeldingsfrist til kretsen for lagene som skal 
spille 5-er og 7-er fotball er 20.februar. Dette gjelder 8-11 åringene. Man velger her 
hvilket nivå man ønsker å spille i på vårsesongen. Øvd, middels øvd eller lite øvd. Det er 
ikke ny påmelding til høstsesongen. Seriespillet på høsten settes opp etter resultatene i 
vårens kamper. 6 og 7 åringene spiller i 2017 3-er fotball. Påmeldingsfrist er 10.Mars.  
 
Ved eventuelle endringer av lag til høstsesongen er fristen 10.juni. Dette gjelder for alle 
typer seriespill. 
 

3. Spillerregister og spilleroverganger. Fra det året barna fyller 12 år skal de registreres i 
FIKS. For å være spilleberettiget i ungdoms- og seniorfotball må de være registrert. Dette 
gjelder også som forsikring. Mer info om forsikring og idrettens skadetelefon finnes på 
www.fotball.no/klubb-og-leder/forsikring/ 
 
Ved ønske om overgang for en spiller har ny klubb plikt til å varsle gjeldende klubb at de 
har til hensikt å knytte spilleren til klubben. Deretter må spilleren sammen med foreldre 
fylle ut samtykkeskjema, scanne og levere som pdf fil til FIKS-ansvarlig/ 
overgangsansvarlig. Skjema finnes her: www.fotball.no/lov-og-reglement/skjemaer-og-
kontrakter/  
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Overgangsansvarlig i HIF fotball sørger da for å formidle forespørselen om overgang til 
gammel klubb i systemet. Gammel klubb må da respondere innen 8 dager på om 
overgangen kan godkjennes. Ny klubb betaler deretter overgangsgebyr og vedkommende 
er da spilleklar for ny klubb. Det er overgangsvindu i all ungdoms- og seniorfotball og 
dette er åpent fra 1. januar til 10. september. 
 
Spillere som ikke er norske statsborgere er omfattet av et strengt EU-regelverk, og det må 
dokumenteres blant annet med gyldig pass og oppholdstillatelse for å få godkjent 
overgang. 
 
Alle uoppgjorte forhold som for eksempel manglende betaling av treningsavgift og lån av 
materiell (spesielt spillertrøyer) skal ordnes før overgang fra HIF fotball til annen klubb 
godkjennes i FIKS. 

 

4. Dommerkort/ kamprapport. Lagleder/ trener bruker FIKS til å legge inn spillertropp 
(fylle ut dommerkort) til hver kamp. Det blir opprettet bruker i FIKS for de lagledere/ 
trenere som trenger tilgang ved henvendelse til klubbens FIKS-ansvarlig.  
 
Dommerkort fylles ut elektronisk i FIKS. Dette gjelder senior- og ungdomslagene. 
Hjemmelag skriver ut og leverer utfylt dommerkort til dommer før kamp.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


