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Info og regler 
________________________________________ 

 

Vi glæder os til at se kommunens fodboldtalenter og erfaring samlet på et sted til det  

6. kommunemesterskab i indefodbold i Billund kommune. I år er Team BFO vært. 

Team BFO er et samarbejde mellem byerne Blåhøj, Filskov og Sdr. Omme. 

 

Spillested: Viadukthallen, Blåhøjvej 10, Filskov, 7200 Grindsted.  

 Sdr. Omme Multicenter, Stadion Allé 16, 7260 Sdr. Omme. 

 

Holdkort:  Alle hold skal udfylde Holdkort inden første kamp. 

 

Spilletid:  9 minutter. 
 

Spillerantal:  U7 spiller 3 mod 3 på tværs af banen med max 2 udskiftere. 

   U8-U9 spiller 5 mod 5 med målmand og max 3 udskiftere. 

   U10 og ældre spiller 4 mod 4 med max 3 udskiftere. 

 

Præmier:  Der er præmier til alle puljevindere. I U6-U9 er der personlige præmier til alle. 

 

Spilleregler: 

▪ Førstnævnte hold stiller op under uret og skifter trøjefarve i tilfælde af ens trøjer. 

▪ Førstnævnte hold giver bolden op. 

▪ Al udskiftning foregår modsat dommerbordet.  

▪ En spiller må kun spille på èt hold ved mesterskaberne. 

 

Se øvrige spilleregler længere nede for U7, U8-U9 samt U10 og ældre. 

 



 

Side 2 

 

 

 

Pointlighed: 

1. Indbyrdes kampe 

2. Målforskel i samtlige kampe i puljen. 

3. Flest scorede mål. 

4. Ny kamp "3 minutter". 

5. Straffesparkkonkurrence - 3 spark til hvert hold. 

6. Straffesparkkonkurrence - 1 spark til hvert hold indtil der er fundet en vinder. 

 

U13 piger, U7, U11 og U14 drenge: I disse rækker mødes alle i puljen først én gang, hvor-

efter nr. 1 og 2 mødes i en finale og nr. 3 og 4 mødes i en bronzekamp. Pointene fra de indle-

dende kampe lægges ikke sammen med finalekampene. 

 

Protester: Protester skal afleveres til stævneledelsen inden præmieoverrækkelse i rækken. 

 

Stævnebord: Team BFO passer stævnebord. 

 

Dommere: Team BFO dømmer kampe fra U7 til U15, og dommerklubben dømmer de øvrige 

kampe. 

 

Stævnegebyr: 

DGI sender faktura til foreningens kasserer straks efter stævnet. 

U7-U11: 350 kr. 

U12-U19: 425 kr. 

Voksne: 500 kr. 

 

Stævnetelefon og spørgsmål til stævnet: 

Lars Thomsen, Team BFO, mobil 2196 8454, mail: lars.v.thomsen80@gmail.com  

Kim Stryhn, Team BFO, mobil 22632830, mail: kimstryhn1@gmail.com  

 

Spilleplan, resultater og stillinger:  

Kan ses her: https://minidraet.dgi.dk/turnering/35747  men vi anbefaler at I benytter App´en ”Mit DGI”. 

 

APP´en "Mit DGI" 

Download app´en ”Mit DGI” til mobiltelefonen.  

Når du går ind på app´en, skal du trykke på ”ikke valgt” og ændre det 

til ”fodbold” og derefter indtaste klubbens navn. Så kan du se spille-

plan, resultater, stilling og om I evt. er gået videre til finalen.  

Få minutter efter kampen er spillet, kan du se resultatet på app´en. 

Hvis du på stævnedagen orienterer dig via app´en, kan de frivillige 

hjælpere bruge mere tid på at sikre et godt stævne end at fortælle om 

resultaterne ☺  

I er selvfølgelig stadigvæk velkommen til at spørge stævnebordet, hvis I er i tvivl om noget.  
 

 

Download til Android:   Download til iPhone: 
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Side 3 

 

 

Aldersgrænser: 

 
Række Årgang Alderskrav 

Herre senior  Skal være fyldt 16 år på spilledagen 

Dame senior  Skal være fyldt 15 år på spilledagen 

Old boys  Skal være fyldt 32 år på spilledagen 

Old girls  Skal være fyldt 28 år på spilledagen 

Senior old boys  Skal være fyldt 40 år på spilledagen 

Senior old girls  Skal være fyldt 35 år på spilledagen 

Veteraner  Skal være fyldt 45 år på spilledagen 

Super veteraner  Skal være fyldt 50 år på spilledagen 

U18-U19 drenge 2002-2001  

U16-17-18 piger 2004-2002  

U16-U17 drenge  2004-2003  

U15 drenge (8. kl.) 2005  

U14 drenge (7. kl.) 2006  

U14-U15 piger (7.-8. kl.) 2006-2005  

U13 drenge (6. kl.) 2007  

U12 drenge (5. kl.) 2008  

U12-U13 piger (5.-6. kl.) 2008-2007  

U11 drenge (4. kl.) 2009  

U10 drenge (3. kl.) 2010  

U10-U11 piger (3.-4. kl.) 2010-2009  

U9 drenge (2. kl.) 2011  

U8 drenge (1. kl.) 2012  

U8-U9 piger (1.-2. kl.) 2012-2011  

U7 drenge (0. kl.) 2013  

U7 piger (0. kl.) 2013  

 
Halvårsspillere kan benyttes, og går man i samme klasse, kan man altid spille på samme hold, selv om 

man er en årgang ældre! 

 

Regler for kommunemesterskaber i indefodbold 
Reglerne for U10 og ældre er ens hos DGI og DBU og gælder således også til kommunemesterskaberne.  

 

U7 spiller efter følgende regler: 

▪ Der spilles på tværs af en normal håndboldbane. 
▪ Der spilles med Jyske 3-Bold mål, minimål eller der fjernes en bande. 
▪ Et hold består af 3 spillere plus indtil 2 indskiftningsspillere. 
▪ Der er ingen fast målmand og ingen må tage eller parere bolden med hænderne. 

Baneleder sørger for kampens igangsætning - førstnævnte hold giver bolden op fra banens midte. 
▪ Hvis bolden ryger ud af spil over en sidelinje, igangsættes spillet af modstanderholdet ved at drible 

eller sparke bolden over linjen, hvor bolden røg ud. 
▪ Der spilles ikke med hjørnespark, så uanset hvem der sparker bolden ud over mållinjen, tages et målspark. 

Målspark igangsættes fra mållinjen ved at sparke eller drible bolden over mållinjen. 
▪ Modspillere skal ved alle igangsætninger være min. 3 meter fra bolden. Alle igangsætninger er direkte. 

 

U8 og U9 spiller efter følgende regler: 

▪ Et hold består af 5 spillere plus indtil 3 indskiftningsspillere. 
▪ Alle spillere må færdes over hele banen, og der spilles på almindelig indendørsbane (håndboldbane). 
▪ Én af spillerne skal være målmand. Han må når som helst udskiftes med en anden målmand (blandt 

udskiftningsspillerne). Målmanden må spille/røre bolden med hænderne i eget straffesparksfelt. 
Det gælder også, når en medspiller spiller bolden til ham, eller han selv spiller den mod banden og får 
den retur, samt i tilfælde hvor bolden er frigjort til spil. 6 sekunders reglen er ikke gældende. 
Når målmanden holder/har holdt bolden, må han ikke spille den direkte over midterlinjen. 
Bolden skal forinden have rørt gulv, bande eller en anden spiller uden for eget straffesparksfelt. 
Eventuel forseelse straffes med et frispark, der hvor bolden passerer midterlinjen. 

▪ Målspark og frispark i eget straffesparksfelt behøver ikke at blive sparket direkte ud af straffesparksfeltet. 
Målmanden må udføre målspark eller frispark i straffesparksfeltet som spark eller kast, og han må her-
efter samle bolden op igen, før den er rørt af en anden spiller. 

▪ Der udvises kun, såfremt gult eller rødt kort skal anvendes. 


