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Til aktuelle klubber i Hordaland Fotballkrets 
 
 
 

 
Bergen, januar 2013 

 
 
Informasjon om Telenor Cup 2013, NM aldersbestemt 
 
 
Norgesmesterskap i klassene 16-19 år videreføres i samarbeid med Telenor. Som de 
foregående år vil det også i 2013 gjennomføres 4 ulike NM i aldersbestemt fotball, 
alle med navnet Telenor Cup. 
 
Følgende vil være gjeldene i de ordinære NM-rundene i 2013 

� NM junior menn (19 år), G19 – Telenor Cup 
Videreføres med samme format som tidligere, dvs 128 deltakende klubber. 
Kampene spilles etter utslagsmetoden med 7 ordinære runder. 

 
� NM junior kvinner (19 år), J19 – Telenor Cup 

Videreføres som i 2012, dvs 32 deltakende klubber. Kampene spilles etter 
utslagsmetoden med 5 ordinære runder. 
 

� NM gutter (16 år), G16 – Telenor Cup 
Gjennomføres med 16 deltakende klubber. Kampene spilles etter 
utslagsmetoden med 4 ordinære runder. 
 

� NM jenter (16 år), J16 – Telenor Cup 
Gjennomføres med 16 deltakende klubber. Kampene spilles etter 
utslagsmetoden med 4 ordinære runder. 

 
 
I G19 & J19 får kretsene et antall plasser i første ordinære runde som står i forhold til 
kretsens aktivitet i de aktuelle årsklassene, mens plassene i G16 & J16 er fordelt 
regionsvis i 1. runde.  
 
I sesongen 2013 har HFK 15 plasser i 1. runde for G19 og 3 plasser for J19. I G16 & 
J16 er kretsene i Rogaland, Hordaland og Sogn & Fjordane enige om at vår regions 
4 plasser fordeles slik at hver krets får 1 plass og at RFK og HFK konkurrerer om den 
fjerde plassen. 
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Hordaland Fotballkrets har besluttet at våre klubber vil kvalifisere seg til Telenor 
Cups ordinære runder som følger; 
 
Menn junior, G19 - for spillere født 1994-99 
 
Tildeles i henhold til klubbenes plassering i HFKs juniorserie sesongen 2012 under 
forutsetningen av at klubben viderefører tilsvarende lag i sesongen 2013. Unntak fra 
dette er SK Brann som kan delta i NM uten å stille lag i kretsseriene. 
 
Kvinner junior, J19 - for spillere født 1994-99 
 
Klubber med lag påmeldt i kvinner senior og eller kvinner junior sesongen 2013. 
 
Gutter 16, G16 - for spillere født 1997-2000 
 
Klubber som har meldt på lag til sesongen 2013 med ønske om å spille i 1. divisjon 
inviteres til å delta i kvalifiseringen. Kvalifiseringen avvikles som cupspill etter HFKs 
bestemmelser. Cupspillet vil ende i en finale der vinneren er kvalifisert for 1. 
ordinære runde, mens taperen får en ny sjanse i kamp mot ett lag fra Rogaland. 
 
Jenter 16, J16 - for spillere født 1997-2000 
 
Klubber som har meldt på lag til sesongen 2013 med ønske om å spille i 1. divisjon 
inviteres til å delta i kvalifiseringen. Kvalifiseringen avvikles som cupspill etter HFKs 
bestemmelser. Cupspillet vil ende i en finale der vinneren er kvalifisert for 1. 
ordinære runde, mens taperen får en ny sjanse i kamp mot ett lag fra Rogaland. 
 
Generelle bestemmelser for alle klassene i kvalifisering og ordinære runder. 
 

� Lagene kan kun bestå av spillere som er berettiget til å delta i den aktuelle 
klassen i 2013, i henh. til aldersbestemmelsene i kampreglementets kapittel 2.  

� Evt. kretsspesifikke aldersbestemmelser gjelder ikke i Telenor Cup. 
� Sammensatte lag kan ikke delta. 
� Kun ett lag fra hver klubb kan delta. 
� Vi minner spesielt om at spillere som deltar som overårig i henh. til 

kampreglementets § 2-3 er utelukket fra spill i egen og høyere aldersklasse 
hele sesongen 2013.  

� For øvrig gjelder bestemmelsene i NFFs lov og reglement. 
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Tidsplan 
 

� De kvalifiserende rundene t.o.m. lokale semifinaler planlegges avviklet i 
perioden 13/2-7/4.  

� Lokal finale og omspill mot RFK i perioden 15/4-20/5 
� HFK setter opp dommer(e) til kampene 
� Lag som settes opp som hjemmelag står som arrangør, dekker 

dommerutgifter og har ansvar for å melde resultat inn til HFK. 
� De ordinære NM-runde spilles som følger; 

o G19: 20-21/4, 18-19/5, 8-9/6, 17-18/8, 7-8/9, 28-29/9, 26-27/10. 
o J19: 11-12/5, 8-9/6, 17-18/8, 21-22/9, 2-3/11. 
o G16: 15-16/6, 24-25/8, 14-15/9, 19-20/10. 
o J16: 15-16/6, 24-25/8, 7-8/9, 12-13/10. 

 
Andre relevante og viktige forutsetninger 
 

� Mange klubber har spillere som er aktuelle på flere lag. Det kan ikke påregnes 
at dette vil bli tatt hensyn til i forhold til kampoppsett 

� Mange klubber deltar i ulike turneringer gjennom vinteren og vi minner om at 
totalbelastning må vurderes og tas hensyn til når man melder på lag til NM. 

� NM-kampene må ha prioritet fremfor lokale privat- og turneringskamper. 
� Vinterperioden er høysesong for spillerutviklingstiltak i kretsregi og oppsettet 

vil så langt mulig ses i sammenheng med dette. 
 
 
Påmeldingen foretas i FIKS-klubben, og må gjøres av klubbens 
påmeldingsansvarlige. 
Påmelding kan starte 22.01.2013 og siste påmeldingsfrist er 03.02.2013. 
 
Evt. spørsmål rettes til Signe Bødtker (55 59 58 22) signe.bodtker@fotball.no eller 
Inge Heltne (55 59 58 24) Inge.Heltne@fotball.no 
 
Vi ønsker alle inviterte klubber velkommen til Telenor Cup 2013 ! 
 
 
Med vennlig hilsen 
Hordaland Fotballkrets 

Knut Berge 
Daglig leder 
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