Rekorder Toppserien
•

Flest ligatitler har Trondheims-Ørn med 7. Nummer 2 er Asker med 6.

•

Flest poeng i en sesong (10 lag, 1987-2006) har Asker med 54 poeng (maksimalt) i 1998. Trondheims-Ørn er på andre med 52 (i
2001).

•

Flest poeng i en sesong (12 lag, fra 2007) har Røa med 61 (2008).

•

Flest toppseriekamper uten poengtap har Asker med 21 fra 12. serierunde i 1989 til 14. serierunde i 1990.

•

Flest serierunder uten tap har Stabæk med 43, fra 13. juni 2009 og til og med 5. juni 2011.

•

Største poengforskjell mellom 1 og 2 i Toppserien (10 lag) var det mellom Asker (1) og Trondheims-Ørn (2) i 1998-sesongen, da
det skilte lagene 14 poeng.

•

Størst poengforskjell mellom 1 og 2 i Toppserien (12 lag) var det mellom Røa (1) og Team Strømmen (2) i 2008-sesongen, da det
skilte lagene 15 poeng

•

Minste poengforskjell mellom 1 og 2 i Toppserien var det mellom Kolbotn (1) og Trondheims-Ørn (2) i 2006-sesongen, da de ble
skilt på målforskjell (til gjengjeld var forskjellen stor, +22 i fordel Kolbotn).

•

Flest toppseriekamper på rad uten poeng har Fart med 27, 18. til 22. serierunde i 2008 og deretter hele 2012-sesongen.

•

Flest toppseriekamper på rad fra sesongstart uten poeng har Fart fra 2012-sesongen med 22.

•

Færrest poeng i en sesong har Fart fra 2012-sesongen med 0 poeng.

Rekorder Toppserien
•

Seriemester med færrest poeng er Klepp fra 1987-sesongen. De fikk 39 poeng, tre flere enn Sprint-Jeløy.

•

Seriemester med færrest scorede mål er Røa fra 2004-sesongen med 39 mål.

•

Beste debutant i den øverste divisjonen er FK Donn, om man bare regner med lag som har rykket opp. Donn endte på 4. plass i sin
debutsesong i 1993.

•

Nedrykkslag med flest poeng er, om vi ser bort fra Askers tvangs nedflytting, BUL - som rykket ned med 18 poeng i 1991 (på
målforskjell, de hadde -5 i forhold til Trondheims-Ørn).

•

Minste avstand mellom sikker plass og nedrykksplass var det mellom Klepp og Liungen i 2003. Klepp hadde to mål bedre
målforskjell, men færre antall scorede mål og tap i begge innbyrdes oppgjør.

•

Lengst uavbrutt i Toppserien har Trondheims-Ørn, LSK Kvinner og Klepp vært. Alle har vært i øverste divisjon siden oppstarten i
1987.

•

Største seier i Toppserien er Trondheims-Ørns seier 13-0 over Grand Bodø den 10 oktober 1999 og Røas seier over Linderud-Grei
den 16. april 2011, også den 13-0. Rett bak er Fløyas seier over Liungen den 14. mai 2005 og Røas seier over Fart den 26. april 2008.
Begge endte 12-0.

•

Flest mål i en sesong (10 lag) har Trondheims-Ørn fra 2001-sesongen med 90 mål.

•

Flest mål i en sesong (12 lag) har Røa fra 2008-sesongen med 90 mål.

•

Færrest baklengsmål i en sesong (10 lag) har Trondheims-Ørn fra 2003-sesongen med syv.

•

Færrest baklengsmål i en sesong (12 lag) har Stabæk fra 2010-sesongen med åtte.

•

Færrest baklengsmål på hjemmebane i en sesong har Stabæk fra 2010-sesongen med null baklengs.

•

Flest kamper på rad uten baklengsmål har LSK med åtte kamper – fra 21. serierunde 2014 tom 6. serierunde 2015.Tre lag har klart
seks kamper på rad uten baklengsmål. Disse er i kronologisk rekkefølge; Trondheims-Ørn (fra og med 6. til og med 11. serierunde
2001), Kolbotn (16. runde i 2001 til og med 3. runde i 2002), Røa (1. til og med 6. serierunde 2008) og Stabæk (2. til og med 7.
serierunde 2011). LSK har flest minutter uten baklengs med 796. Stabæk; 648 minutter uten baklengsmål. Trondheims-Ørn 639
minutter, Røa 605 minutter og Kolbotn 593 minutter.

Rekorder Toppserien
•

Flest hjemmekamper på rad uten baklengsmål, har Stabæk med femten kamper. Fra og med første serierunde 2010 til og med
syvende serierunde 2011.

•

Best målforskjell i en sesong (10 lag) har Trondheims-Ørn fra 2001-sesongen med +77.

•

Best målforskjell i en sesong (12 lag) har Røa fra 2008-sesongen med +80.

•

Dårligst målforskjell i en sesong har Fart fra 2012 med -99 (9-108).

•

Færrest mål i en sesong har Kaupanger i 1999-sesongen med fem.

•

Flest baklengsmål i en sesong har Fart fra 2012-sesongen med 108.

•

Flest nedrykk har Grand Bodø og Sandviken med fem.

•

Færrest mål i en serierunde er åtte mål, den 3. runden i 2010. Fire av seks kamper endte med 1–0-seier.

•

LSK har publikumsrekorden i TS. De best besøkte Toppseriekampene er:
–
–
–
–
–
–
–
–

•

Vålerenga – Kolbotn (2017) – 5.656
LSK – Stabæk (2014) – 1.643
LSK – Vålerenga (2014) – 1.582
Amazon – Medkila (2011) – 1.548
Stabæk – Røa (2009) – 1.321
Kolbotn – Vålerenga (2015) – 1.127
Arna-Bjørnar – Røa (2014) – 1.093
Sandviken – Medkila (2017) – 1.009

Høyest publikumssnitt i en sesong har Stabæk med 511 fra 2009-sesongen. De spilte det året tre hjemmekamper på Telenor
Arena, noe som trakk ned snittet. Publikumssnittet for Toppserie-kampene på Nadderud det året var 761.

