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Årgange Spillere 

Antal 
spillere 

+ 
udskift 

Målmand 
må 

parere 

Over 
stregen 

Sænket 
over-
ligger 

Ekstra 
spiller 
ved + 
3 mål 

Bold 
str. 

Antal 
M 
fra 

bolden 

U6 Mix 3-mands 3 + 2 Nej Nej Nej Ja 3 3 

U7 Mix 3-mands 3 + 2 Nej Nej Nej Ja 3 3 

 

U8 5-mands 5 + 2 Ja Nej Ja Ja 3 3 

 

U9 4-mands 5 + 2 Ja Nej Ja Ja 4 3 

U10 pi. 4-mands 5 + 2 Ja Nej Ja Ja 4 3 

 

U10 dr. 4-mands 4 + 2 Nej Nej Nej Ja 4 3 

U11 pi. 4-mands 4 + 2 Nej Nej Nej Ja 4 3 

U11 dr. 4-mands 4 + 2 Nej Nej Nej Ja 4 3 

U12 pi. 4-mands 4 + 2 Nej Nej Nej Ja 4 3 

U12 dr. 4-mands 4 + 2 Nej Nej Nej Ja 4 3 

 

U13 pi. 4-mands 4 + 2 Nej Ja Nej Nej 4 3 

U13 dr. 4-mands 4 + 2 Nej Ja Nej Nej 4 3 

U14 pi. 4-mands 4 + 2 Nej Ja Nej Nej 4 3 

U14 dr. 4-mands 4 + 2 Nej Ja Nej Nej 4 3 

U15 pi. 4-mands 4 + 2 Nej Ja Nej Nej 4 3 

U15 dr. 4-mands 4 + 2 Nej Ja Nej Nej 5 3 

U 16 4-mands 4 + 2 Nej Ja Nej Nej 5 3 

U18 pi. 4-mands 4 + 2 Nej Ja Nej Nej 5 3 

U17 dr. 4-mands 4 + 2 Nej Ja Nej Nej 5 3 

 

Senior små 
mål 

4-mands 4 + 2 Nej Ja Nej Nej 5 3 

7- mands mål 

Senior 
store mål 

4-mands 4 + 3 Ja – 3 sek Ja Nej Nej 5 3 

 



Generelle regler 
 

 Førstnævnte hold stiller op under måltavlen, og giver bolden op.  
 Sidstnævnte hold tager veste på ved samme trøjefarve. 
 Udskiftning modsat dommerbordet – udvisning samme side som dommerbordet. 
 3 point for sejr – 1 point for uafgjort – 0 point for tab. 
 Samlet point – point indbyrdes kamp – samlet målforskel – flest scorede mål samlet  

– straffespark. 
 Ved straffesparkskonkurrence: sparkes 3 straffe for hvert hold. Derefter 1 fra hvert 

hold. Antallet af spillere, der skal skyde i straffesparkskonkurrence afgøres af det 
hold med færrest antal brugbare spillere i øjeblikket for afviklingen af 
straffesparkskonkurrencen. 

 Hvis 3 eller flere hold er lige, afvikles der straffesparkskonkurrence mellem dem. 
Hvert hold skyder 3 straffe, hvis de er lige får hvert hold 1 point og målscoren med 
til ”målregnskabet”, hvis man vinder en straffesparkskonkurrence får man 3 point, 
samt målscoren. 

 Straffespark afvikles fra midten af straffekastlinjen (på nær Herresenior på 7-
mandsmål) med den stiplede 3-meterlinje som afstandslinje, dog min. afstand på 3 
meter. 

 U6 – U12 kun udvisning ved gult eller rødt kort 
 U13 og op udvisning til næste mål ved lidt frispark. 
 Gult kort ud resten af kampen, der må sættes ny spiller ind efter scoring. 
 Rødt kort ud resten af stævnet, der må sættes ny spiller ind i næste kamp. 
 Der må scores direkte på målspark. 
 Der må scores direkte på alle frispark på nær nedenstående særregler: 

o Der må ikke scores direkte på begyndelsesspark (opgivning) 
o Der må ikke scores direkte på fairplayfrispark 
o Der må ikke scores direkte på indkast  

 Begrænsninger ophæves i tilfælde af bolden rammer, bande, stolpe, dommer eller 
anden spiller. 
 

 Aldersgrænser: I alle ungdomsrækkerne gælder, at der må bruges max. 1 
halvårsspiler. I U17 Drenge dog max. 2 halvårsspillere. 

 
 

 
  



 
Særregler: 

3-mands (U6 og U7): 
 Ingen målmand, som må tage bolden med hænderne. 
 indspark og målspark må dribles eller spilles 
 Ingen hjørnespark, der er altid målspark hvis bolden ryger over baglinjen. 
 3 meter fra bolden  

 

5-mands (U8, U9 og U10piger) 
 Målmanden må parere med hænderne. 
 Målmanden skal have genkendelig trøje på, der adskiller sig fra resten af holdet. 
 Samles bolden op af målmanden gives der frispark på 3 m linjen til 

modstanderholdet. 
 

Sænket overligger i U8, U9 og U10 pi. 
 

7-mandsmål (Senior) 

 Der er 4 spillere på banen. 
 En spiller skal være målmand i anden trøje 
   Der spilles med 1 spiller over midten. 
 Målmanden må ikke kaste/sparke bolden direkte over midten, hvis han har spillet 

bolden med hænderne. Bolden skal have rørt gulvet udenfor målfeltet. 
 



Afgørelse af placering  
 

Turneringen spilles efter pointsystem.  
 En vundet kamp giver 3 point 
 En uafgjort kamp giver 1 point 
 En tabt kamp giver 0 point 

 
 
Hvis to eller flere hold står lige i point, afgøres holdenes placering således:  
 
 Flest point i indbyrdes kampe  
 Samlet målforskel  
 Flest scorede mål samlet 
 Straffespark 

 
 

 Ved straffesparkskonkurrence med 2 hold sparkes 3 straffe for hvert hold, 
derefter 1 fra hvert hold. Antallet af spillere, der skal skyde i 
straffesparkskonkurrence afgøres af det hold med færrest antal brugbare 
spillere i øjeblikket for afviklingen af straffesparkskonkurrencen. 

 Hvis 3 eller flere hold er lige spilles der straffekonkurrence mellem dem. 
Hvert hold skyder 3 straffespark, hvis de er lige får hvert hold 1 point og 
målscoren med til ”målregnskabet”, hvis man vinder en 
straffesparkskonkurrence får man 3 point, samt målscoren. 

 
I kampe, som skal afgøres (semifinaler/finaler m.m.): 
 Trækker vi lod om bolden. 
 Hvis holdene står lige efter kampens ophør afbrydes kampen kortvarigt. 
 Herefter spilles videre i 3 minutter. Ny lodtrækning om start i forlænget 

spilletid.  
 
Hvis der ikke er fundet en vinder efter de 3 minutter ekstra tid: 

 
 Straffespark 

 
OBS 
 I Enkelte tilfælde kan der være andre regler for slutspil, semifinaler og 

finaler. Det skal dog stå tydeligt i kampprogrammet, og alle hold skal gøres 
opmærksomme på dette inden turneringsstart.  

 

  



 
 

Turneringsreglerne 
til store mål 

 
 Der er 4 spillere på banen ad gangen 
 Max. 3 udskiftere. 
 Der spilles på 7-mandsmål 
 Der spilles med 1 spiller over midten. 
 Førstnævnte hold starter med bolden og stiller op under uret. 
 Sidstnævnte hold tager overtrækstrøjer på i tilfælde af ensartede trøjer. 

 
 Udskiftning sker midt på egen banehalvdel, modsat dommerbordet. Udvisning 

er samme side som dommerbordet. 
 Når bolden ligger ”død” skal modstanderen være min. 3 m fra bolden. 

 
 Målmanden må spille bolden med hænderne i eget målfelt. 
 Målmanden skal have trøje i anden farve end medspillere og må ikke matche 

modstanderes spillere. 
 Når målmanden holder/har holdt bolden, må han ikke spille bolden direkte 

over midterlinjen, før den har rørt gulvet eller en spiller udenfor målfeltet. 
Eventuel forseelse straffes med et frispark, der hvor bolden passerer 
midterlinjen. 

 Den stiplede 3-meter linjes midte som straffesparkmærke. Alle andre spillere 
bag bolden og min. 3 meters afstand til bolden. 
 

 



 
 

U6 3-mands 

Antal spillere på banen 3 
Max. antal udskiftere 2 
”Målmand” som må tage med hænder Nej 
Spiller ”over stregen” Nej 
Sænket overligger Nej 
Ekstra spiller ved + 3 mål Ja 
Boldstørrelse 3 
 

Generelle regler 
 Vi tæller ikke mål og point. 
 Førstnævnte hold stiller op på samme side som dommerbordet.  
 Sidstnævnte hold tager veste på ved ensartede trøjefarver. 
 Ved kampstart starter begge hold ved mållinjen. 

 
Særregler 
3-mands: 

 Ingen målmand, som må tage bolden med hænderne. 
 Indspark og målspark må dribles eller spilles. 
 Ingen hjørnespark, der er altid målspark hvis bolden ryger over 

baglinjen. 
 3 meter fra bolden  
 Ingen straffespark. Altid frispark. 

 

 
 

 
  



 
 

U7 (U8P) 3-mands 

Antal spillere på banen 3 
Max. antal udskiftere 2 
”Målmand” som må tage med hænder Nej 
Spiller ”over stregen” Nej 
Sænket overligger Nej 
Ekstra spiller ved + 3 mål Ja 
Boldstørrelse 3 
 

Generelle regler 
 Vi tæller ikke mål og point. 
 Førstnævnte hold stiller op på samme side som 

dommerbordet. 
 Sidstnævnte hold tager veste på ved ensartede trøjefarver. 
 Ved kampstart starter begge hold ved mållinjen. 

 
Særregler 
3-mands: 

 Ingen målmand, som må tage bolden med hænderne. 
 Indspark og målspark må dribles eller spilles. 
 Ingen hjørnespark, der er altid målspark hvis bolden ryger over 

baglinjen. 
 3 meter fra bolden  
 Ingen straffespark. Altid frispark. 

 

 
 

 



 

 
 

U8D 5-mands 
Antal spillere på banen 5 
Max. antal udskiftere 2 
”Målmand” som må parere Ja 
Spiller ”over stregen” Nej 
Sænket overligger Ja 
Ekstra spiller ved + 3 mål Ja 
Boldstørrelse 3 
Generelle regler 

 Førstnævnte hold stiller op under måltavlen, og giver bolden op 
 Sidstnævnte hold tager veste på ved ensartede trøjefarver. 
 Udskiftning modsat dommerbordet – udvisning samme side som dommerbordet. 
 3 point for sejr – 1 point for uafgjort – 0 point for tab. 
 Point – point indbyrdes kamp – samlet målforskel – flest scorede mål samlet – 

straffespark. 
 Ved straffesparkskonkurrence: sparkes 3 straffe for hvert hold. Derefter 1 fra hvert 

hold. Antallet af spillere, der skal skyde i straffesparkskonkurrence afgøres af det 
hold med færrest antal brugbare spillere i øjeblikket for afviklingen af 
straffesparkskonkurrencen. 

 Hvis 3 eller flere hold er lige spilles der straffekonkurrence mellem dem. Hvert hold 
skyder 3 straffe, hvis de er lige får hvert hold 1 point og målscoren med til 
”målregnskabet”, hvis man vinder en straffesparkskonkurrence får man 3 point, 
samt målscoren. 

 Ved grovere forseelse udvisning indtil næste scoring. 
 Meget grov forseelse giver rødt kort. 
 *Ny i 2022. Presfri zone: Ved igangsætning fra bagerste spiller (ved tildelt målspark) 

skal modstanderholdets spillere opholde sig på egen banehalvdel.* 
Særregler 
5-mands U8: 

 Målmanden må parere med hænderne. 
 Målmanden skal have genkendelig trøje på, der adskiller sig fra resten af holdet. 
 Samles bolden op af målmanden gives der frispark på 3 m linjen til 

modstanderholdet. 

 



 

 
 

U9 5-mands 
Antal spillere på banen 5 
Max. antal udskiftere 2 
”Målmand” som må parere Ja 
Spiller ”over stregen” Nej 
Sænket overligger Ja 
Ekstra spiller ved + 3 mål Ja 
Boldstørrelse 4 
 
Generelle regler 

 Førstnævnte hold stiller op under måltavlen, og giver bolden op. 
 Sidstnævnte hold tager veste på ved ensartede trøjefarver. 
 Udskiftning modsat dommerbordet – udvisning samme side som dommerbordet. 
 3 point for sejr – 1 point for uafgjort – 0 point for tab. 
 Point – point indbyrdes kamp – samlet målforskel – flest scorede mål samlet – 

straffespark. 
 Ved straffesparkskonkurrence: sparkes 3 straffe for hvert hold. Derefter 1 fra hvert 

hold. Antallet af spillere, der skal skyde i straffesparkskonkurrence afgøres af det 
hold med færrest antal brugbare spillere i øjeblikket for afviklingen af 
straffesparkskonkurrencen. 

 Hvis 3 eller flere hold er lige spilles der straffe-konkurrence. Hvert hold skyder 3 
straffe, hvis de er lige får hvert hold 1 point og målscoren med til ”målregnskabet”, 
hvis man vinder en straffesparks-konkurrence får man 3 point, samt målscoren. 

 Ved grovere forseelse udvisning indtil næste scoring. 
 Meget grov forseelse giver rødt kort. 
 *Ny i 2022. Presfri zone: Ved igangsætning fra bagerste spiller (ved tildelt målspark) 

skal modstanderholdets spillere opholde sig på egen banehalvdel.* 
Særregler 
5-mands U8: 

 Målmanden må parere med hænderne. 
 Målmanden skal have genkendelig trøje på, der adskiller sig fra resten af holdet. 

Samles bolden op af målmanden gives der frispark på 3 m linjen til modstanderholdet. 

 
  



 
 

U10 piger 5-mands 
Antal spillere på banen 5 
Max. antal udskiftere 2 
”Målmand” som må parere Ja 
Spiller ”over stregen” Nej 
Sænket overligger Ja 
Ekstra spiller ved + 3 mål Ja 
Boldstørrelse 4 
 
Generelle regler 

 Førstnævnte hold stiller op under måltavlen, og giver bolden op. 
 Sidstnævnte hold tager veste på ved ensartede trøjefarver. 
 Udskiftning modsat dommerbordet – udvisning samme side som dommerbordet. 
 3 point for sejr – 1 point for uafgjort – 0 point for tab. 
 Point – point indbyrdes kamp – samlet målforskel – flest scorede mål samlet – 

straffespark. 
 Ved straffesparkskonkurrence: sparkes 3 straffe for hvert hold. Derefter 1 fra hvert 

hold. Antallet af spillere, der skal skyde i straffesparkskonkurrence afgøres af det 
hold med færrest antal brugbare spillere i øjeblikket for afviklingen af 
straffesparkskonkurrencen. 

 Hvis 3 eller flere hold er lige spilles der straffekonkurrence. Hvert hold skyder 3 
straffe, hvis de er lige får hvert hold 1 point og målscoren med til ”målregnskabet”, 
hvis man vinder en straffesparks-konkurrence får man 3 point, samt målscoren. 

 Ved grovere forseelse udvisning indtil næste scoring. 
 Meget grov forseelse giver rødt kort. 
 *Ny i 2022. Presfri zone: Ved igangsætning fra bagerste spiller (ved tildelt målspark) 

skal modstanderholdets spillere opholde sig på egen banehalvdel.* 
Særregler 

5-mands U8: 
 Målmanden må parere med hænderne. 
 Målmanden skal have genkendelig trøje på, der adskiller sig fra resten af holdet. 

Samles bolden op af målmanden gives der frispark på 3 m linjen til modstanderholdet. 

 
 

  



 
 

U10 drenge 4-mands 
Antal spillere på banen 4 
Max. antal udskiftere 2 
”Målmand” som må tage med hænder Nej 
Spiller ”over stregen” Nej 
Sænket overligger Nej 
Ekstra spiller ved + 3 mål Ja 
Boldstørrelse 4 
 
Generelle regler 

 Førstnævnte hold stiller op under måltavlen, og giver bolden op. 
 Sidstnævnte hold tager veste på ved ensartede trøjefarver. 
 Udskiftning modsat dommerbordet – udvisning samme side som dommerbordet. 
 3 point for sejr – 1 point for uafgjort – 0 point for tab. 
 Point – point indbyrdes kamp – samlet målforskel – flest scorede mål samlet – 

straffespark. 
 Ved straffesparkskonkurrence: sparkes 3 straffe for hvert hold. Derefter 1 fra hvert 

hold. Antallet af spillere, der skal skyde i straffesparkskonkurrence afgøres af det 
hold med færrest antal brugbare spillere i øjeblikket for afviklingen af 
straffesparkskonkurrencen. 

 Hvis 3 eller flere hold er lige spilles der straffekonkurrence. Hvert hold skyder 3 
straffe, hvis de er lige får hvert hold 1 point og målscoren med til ”målregnskabet”, 
hvis man vinder en straffesparks-konkurrence får man 3 point, samt målscoren. 

 Ved grovere forseelse udvisning indtil næste scoring. 
 Meget grov forseelse giver rødt kort. 
 *Ny i 2022. Presfri zone: Ved igangsætning fra bagerste spiller (ved tildelt målspark) 

skal modstanderholdets spillere opholde sig på egen banehalvdel.* 
 

 
  



 

U11 piger  4-mands 
Antal spillere på banen 4 
Max. antal udskiftere 2 
”Målmand” som må tage med hænder Nej 
Spiller ”over stregen” Nej 
Sænket overligger Nej 
Ekstra spiller ved + 3 mål Ja 
Boldstørrelse 4 
 
Generelle regler 

 Førstnævnte hold stiller op under måltavlen, og giver bolden op. 
 Sidstnævnte hold tager veste på ved ensartede trøjefarver. 
 Udskiftning modsat dommerbordet – udvisning samme side som 

dommerbordet. 
 3 point for sejr – 1 point for uafgjort – 0 point for tab. 
 Point – point indbyrdes kamp – samlet målforskel – flest scorede mål 

samlet – straffespark. 
 Ved straffesparkskonkurrence: sparkes 3 straffe for hvert hold. 

Derefter 1 fra hvert hold. Antallet af spillere, der skal skyde i 
straffesparkskonkurrence afgøres af det hold med færrest antal 
brugbare spillere i øjeblikket for afviklingen af 
straffesparkskonkurrencen. 

 Hvis 3 eller flere hold er lige spilles der straffekonkurrence. Hvert hold 
skyder 3 straffe, hvis de er lige får hvert hold 1 point og målscoren med 
til ”målregnskabet”, hvis man vinder en straffesparks-konkurrence får 
man 3 point, samt målscoren. 

 Ved grovere forseelse udvisning indtil næste scoring. 
 Meget grov forseelse giver rødt kort. 

 

 
 

  



 
 

U11 drenge 4-mands 
Antal spillere på banen 4 
Max. antal udskiftere 2 
”Målmand” som må tage med hænder Nej 
Spiller ”over stregen” Nej 
Sænket overligger Nej 
Ekstra spiller ved + 3 mål Ja 
Boldstørrelse 4 
 
Generelle regler 

 Førstnævnte hold stiller op under måltavlen, og giver bolden op. 
 Sidstnævnte hold tager veste på ved ensartede trøjefarver. 
 Udskiftning modsat dommerbordet – udvisning samme side som 

dommerbordet. 
 3 point for sejr – 1 point for uafgjort – 0 point for tab. 
 Point – point indbyrdes kamp – samlet målforskel – flest scorede mål 

samlet – straffespark. 
 Ved straffesparkskonkurrence: sparkes 3 straffe for hvert hold. 

Derefter 1 fra hvert hold. Antallet af spillere, der skal skyde i 
straffesparkskonkurrence afgøres af det hold med færrest antal 
brugbare spillere i øjeblikket for afviklingen af 
straffesparkskonkurrencen. 

 Hvis 3 eller flere hold er lige spilles der straffekonkurrence. Hvert hold 
skyder 3 straffe, hvis de er lige får hvert hold 1 point og målscoren med 
til ”målregnskabet”, hvis man vinder en straffesparks-konkurrence får 
man 3 point, samt målscoren. 

 Ved grovere forseelse udvisning indtil næste scoring. 
 Meget grov forseelse giver rødt kort. 

 

 
  



 
 

U12 piger 4-mands 
Antal spillere på banen 4 
Max. antal udskiftere 2 
”Målmand” som må tage med hænder Nej 
Spiller ”over stregen” Nej 
Sænket overligger Nej 
Ekstra spiller ved + 3 mål Ja 
Boldstørrelse 4 
 
Generelle regler 

 Førstnævnte hold stiller op under måltavlen, og giver bolden op. 
 Sidstnævnte hold tager veste på ved ensartede trøjefarver. 
 Udskiftning modsat dommerbordet – udvisning samme side som 

dommerbordet. 
 3 point for sejr – 1 point for uafgjort – 0 point for tab. 
 Point – point indbyrdes kamp – samlet målforskel – flest scorede mål 

samlet – straffespark. 
 Ved straffesparkskonkurrence: sparkes 3 straffe for hvert hold. 

Derefter 1 fra hvert hold. Antallet af spillere, der skal skyde i 
straffesparkskonkurrence afgøres af det hold med færrest antal 
brugbare spillere i øjeblikket for afviklingen af 
straffesparkskonkurrencen. 

 Hvis 3 eller flere hold er lige spilles der straffekonkurrence. Hvert hold 
skyder 3 straffe, hvis de er lige får hvert hold 1 point og målscoren med 
til ”målregnskabet”, hvis man vinder en straffesparks-konkurrence får 
man 3 point, samt målscoren. 

 Ved grovere forseelse udvisning indtil næste scoring. 
 Gult kort ud resten af kampen, der må sættes ny spiller ind efter 

scoring. 
 Meget grov forseelse giver rødt kort. 

 

 



 

 
 

U12 drenge 4-mands 
Antal spillere på banen 4 
Max. antal udskiftere 2 
”Målmand” som må tage med hænder Nej 
Spiller ”over stregen” Nej 
Sænket overligger Nej 
Ekstra spiller ved + 3 mål Ja 
Boldstørrelse 4 
 
Generelle regler 

 Førstnævnte hold stiller op under måltavlen, og giver bolden op. 
 Sidstnævnte hold tager veste på ved ensartede trøjefarver. 
 Udskiftning modsat dommerbordet – udvisning samme side som 

dommerbordet. 
 3 point for sejr – 1 point for uafgjort – 0 point for tab. 
 Point – point indbyrdes kamp – samlet målforskel – flest scorede mål 

samlet – straffespark. 
 Ved straffesparkskonkurrence: sparkes 3 straffe for hvert hold. 

Derefter 1 fra hvert hold. Antallet af spillere, der skal skyde i 
straffesparkskonkurrence afgøres af det hold med færrest antal 
brugbare spillere i øjeblikket for afviklingen af 
straffesparkskonkurrencen. 

 Hvis 3 eller flere hold er lige spilles der straffekonkurrence. Hvert hold 
skyder 3 straffe, hvis de er lige får hvert hold 1 point og målscoren med 
til ”målregnskabet”, hvis man vinder en straffesparkskonkurrence får 
man 3 point, samt målscoren. 

 Ved grovere forseelse udvisning indtil næste scoring. 
 Gult kort ud resten af kampen, der må sættes ny spiller ind efter 

scoring. 
 Meget grov forseelse giver rødt kort. 

 

 
  



 

U13 piger  4-mands 
Antal spillere på banen 4 
Max. antal udskiftere 2 
”Målmand” som må tage med hænder Nej 
Spiller ”over stregen” Ja 
Sænket overligger Nej 
Ekstra spiller ved + 3 mål Nej 
Boldstørrelse 4 
 
Generelle regler 

 Førstnævnte hold stiller op under måltavlen, og giver bolden op. 
 Sidstnævnte hold tager veste på ved ensartede trøjefarver. 
 Udskiftning modsat dommerbordet – udvisning samme side som 

dommerbordet. 
 3 point for sejr – 1 point for uafgjort – 0 point for tab. 
 Point – point indbyrdes kamp – samlet målforskel – flest scorede mål 

samlet – straffespark. 
 Ved straffesparkskonkurrence: sparkes 3 straffe for hvert hold. 

Derefter 1 fra hvert hold. Antallet af spillere, der skal skyde i 
straffesparkskonkurrence afgøres af det hold med færrest antal 
brugbare spillere i øjeblikket for afviklingen af 
straffesparkskonkurrencen. 

 Hvis 3 eller flere hold er lige spilles der straffekonkurrence. Hvert hold 
skyder 3 straffe, hvis de er lige får hvert hold 1 point og målscoren med 
til ”målregnskabet”, hvis man vinder en straffesparkskonkurrence får 
man 3 point, samt målscoren. 

 Udvisning til næste mål ved frispark. 
 Gult kort ud resten af kampen, der må sættes ny spiller ind efter 

scoring. 
 Rødt kort ud resten af stævnet, der må sættes ny spiller ind i næste 

kamp. 
 

 
  



 
 

U13 drenge  4-mands 
Antal spillere på banen 4 
Max. antal udskiftere 2 
”Målmand” som må tage med hænder Nej 
Spiller ”over stregen” Ja 
Sænket overligger Nej 
Ekstra spiller ved + 3 mål Nej 
Boldstørrelse 4 
 
Generelle regler 

 Førstnævnte hold stiller op under måltavlen, og giver bolden op. 
 Sidstnævnte hold tager veste på ved ensartede trøjefarver. 
 Udskiftning modsat dommerbordet – udvisning samme side som 

dommerbordet. 
 3 point for sejr – 1 point for uafgjort – 0 point for tab. 
 Point – point indbyrdes kamp – samlet målforskel – flest scorede mål 

samlet – straffespark. 
 Ved straffesparks konkurrence: sparkes 3 straffe for hvert hold. 

Derefter 1 fra hvert hold. Antallet af spillere, der skal skyde i 
straffesparkskonkurrence afgøres af det hold med færrest antal 
brugbare spillere i øjeblikket for afviklingen af 
straffesparkskonkurrencen. 

 Hvis 3 eller flere hold er lige spilles der straffekonkurrence. Hvert hold 
skyder 3 straffe, hvis de er lige får hvert hold 1 point og målscoren med 
til ”målregnskabet”, hvis man vinder en straffesparkskonkurrence får 
man 3 point, samt målscoren. 

 Udvisning til næste mål ved frispark. 
 Gult kort ud resten af kampen, der må sættes ny spiller ind efter 

scoring. 
 Rødt kort ud resten af stævnet, der må sættes ny spiller ind i næste 

kamp. 
 

 
  



 
 

U14 piger 4-mands 
Antal spillere på banen 4 
Max. antal udskiftere 2 
”Målmand” som må tage med hænder Nej 
Spiller ”over stregen” Ja 
Sænket overligger Nej 
Ekstra spiller ved + 3 mål Nej 
Boldstørrelse 4 
 
Generelle regler 

 Førstnævnte hold stiller op under måltavlen, og giver bolden op. 
 Sidstnævnte hold tager veste på ved ensartede trøjefarver. 
 Udskiftning modsat dommerbordet – udvisning samme side som 

dommerbordet. 
 3 point for sejr – 1 point for uafgjort – 0 point for tab. 
 Point – point indbyrdes kamp – samlet målforskel – flest scorede mål 

samlet – straffespark. 
 Ved straffesparkskonkurrence: sparkes 3 straffe for hvert hold. 

Derefter 1 fra hvert hold. Antallet af spillere, der skal skyde i 
straffesparkskonkurrence afgøres af det hold med færrest antal 
brugbare spillere i øjeblikket for afviklingen af 
straffesparkskonkurrencen. 

 Hvis 3 eller flere hold er lige spilles der straffekonkurrence. Hvert hold 
skyder 3 straffe, hvis de er lige får hvert hold 1 point og målscoren med 
til ”målregnskabet”, hvis man vinder en straffesparkskonkurrence får 
man 3 point, samt målscoren. 

 Udvisning til næste mål ved frispark. 
 Gult kort ud resten af kampen, der må sættes ny spiller ind efter 

scoring. 
 Rødt kort ud resten af stævnet, der må sættes ny spiller ind i næste 

kamp. 
 

 
 



 
U14 drenge 4-mands 

Antal spillere 4 
Max antal udskiftere 2 
”Målmand” som må tage med hænder Nej 
Spiller ”over stregen” Ja 
Sænket overligger Nej 
Ekstra spiller ved + 3 mål Nej 
Boldstørrelse 4 
 
Generelle regler 

 Førstnævnte hold stiller op under måltavlen, og giver bolden op. 
 Sidstnævnte hold tager veste på ved ensartede trøjefarver. 
 Udskiftning modsat dommerbordet – udvisning samme side som 

dommerbordet. 
 3 point for sejr – 1 point for uafgjort – 0 point for tab. 
 Point – point indbyrdes kamp – samlet målforskel – flest scorede mål 

samlet – straffespark. 
 Ved straffesparkskonkurrence: sparkes 3 straffe for hvert hold. 

Derefter 1 fra hvert hold. Antallet af spillere, der skal skyde i 
straffesparkskonkurrence afgøres af det hold med færrest antal 
brugbare spillere i øjeblikket for afviklingen af 
straffesparkskonkurrencen. 

 Hvis 3 eller flere hold er lige spilles der straffekonkurrence. Hvert hold 
skyder 3 straffe, hvis de er lige får hvert hold 1 point og målscoren med 
til ”målregnskabet”, hvis man vinder en straffesparkskonkurrence får 
man 3 point, samt målscoren. 

 Udvisning til næste mål ved frispark. 
 Gult kort ud resten af kampen, der må sættes ny spiller ind efter 

scoring. 
 Rødt kort ud resten af stævnet, der må sættes ny spiller ind i næste 

kamp. 
 

 
  



 
 

U15 piger 4-mands 
Antal spillere på banen 4 
Max. antal udskiftere 2 
”Målmand” som må tage med hænder Nej 
Spiller ”over stregen” Ja 
Sænket overligger Nej 
Ekstra spiller ved + 3 mål Nej 
Boldstørrelse 4 
 
Generelle regler 

 Førstnævnte hold stiller op under måltavlen, og giver bolden op. 
 Sidstnævnte hold tager veste på ved ensartede trøjefarver. 
 Udskiftning modsat dommerbordet – udvisning samme side som 

dommerbordet. 
 3 point for sejr – 1 point for uafgjort – 0 point for tab. 
 Point – point indbyrdes kamp – samlet målforskel – flest scorede mål 

samlet – straffespark. 
 Ved straffesparkskonkurrence: sparkes 3 straffe for hvert hold. 

Derefter 1 fra hvert hold. Antallet af spillere, der skal skyde i 
straffesparkskonkurrence afgøres af det hold med færrest antal 
brugbare spillere i øjeblikket for afviklingen af 
straffesparkskonkurrencen. 

 Hvis 3 eller flere hold er lige spilles der straffekonkurrence. Hvert hold 
skyder 3 straffe, hvis de er lige får hvert hold 1 point og målscoren med 
til ”målregnskabet”, hvis man vinder en straffesparkskonkurrence får 
man 3 point, samt målscoren. 

 Udvisning til næste mål ved frispark. 
 Gult kort ud resten af kampen, der må sættes ny spiller ind efter 

scoring. 
 Rødt kort ud resten af stævnet, der må sættes ny spiller ind i næste 

kamp. 
 

 
  



 
 

U15 drenge  4-mands 
Antal spillere på banen 4 
Max. antal udskiftere 2 
”Målmand” som må tage med hænder Nej 
Spiller ”over stregen” Ja 
Sænket overligger Nej 
Ekstra spiller ved + 3 mål Nej 
Boldstørrelse 5 
 
Generelle regler 

 Førstnævnte hold stiller op under måltavlen, og giver bolden op. 
 Sidstnævnte hold tager veste på ved ensartede trøjefarver. 
 Udskiftning modsat dommerbordet – udvisning samme side som 

dommerbordet. 
 3 point for sejr – 1 point for uafgjort – 0 point for tab. 
 Point – point indbyrdes kamp – samlet målforskel – flest scorede mål 

samlet – straffespark. 
 Ved straffesparkskonkurrence: sparkes 3 straffe for hvert hold. 

Derefter 1 fra hvert hold. Antallet af spillere, der skal skyde i 
straffesparkskonkurrence afgøres af det hold med færrest antal 
brugbare spillere i øjeblikket for afviklingen af 
straffesparkskonkurrencen. 

 Hvis 3 eller flere hold er lige spilles der straffekonkurrence. Hvert hold 
skyder 3 straffe, hvis de er lige får hvert hold 1 point og målscoren med 
til ”målregnskabet”, hvis man vinder en straffesparkskonkurrence får 
man 3 point, samt målscoren. 

 Udvisning til næste mål ved frispark. 
 Gult kort ud resten af kampen, der må sættes ny spiller ind efter 

scoring. 
 Rødt kort ud resten af stævnet, der må sættes ny spiller ind i næste 

kamp. 
 

 
  



 
 

U16   4-mands 
Antal spillere på banen 4 
Max. antal udskiftere 2 
”Målmand” som må tage med hænder Nej 
Spiller ”over stregen” Ja 
Sænket overligger Nej 
Ekstra spiller ved + 3 mål Nej 
Boldstørrelse 5 
 
Generelle regler 

 Førstnævnte hold stiller op under måltavlen, og giver bolden op. 
 Sidstnævnte hold tager veste på ved ensartede trøjefarver. 
 Udskiftning modsat dommerbordet – udvisning samme side som 

dommerbordet. 
 3 point for sejr – 1 point for uafgjort – 0 point for tab. 
 Point – point indbyrdes kamp – samlet målforskel – flest scorede mål 

samlet – straffespark. 
 Ved straffesparkskonkurrence: sparkes 3 straffe for hvert hold. 

Derefter 1 fra hvert hold. Antallet af spillere, der skal skyde i 
straffesparkskonkurrence afgøres af det hold med færrest antal 
brugbare spillere i øjeblikket for afviklingen af 
straffesparkskonkurrencen. 

 Hvis 3 eller flere hold er lige spilles der straffekonkurrence mellem 
dem. Hvert hold skyder 3 straffe, hvis de er lige får hvert hold 1 point 
og målscoren med til ”målregnskabet”, hvis man vinder en 
straffesparkskonkurrence får man 3 point, samt målscoren. 

 Udvisning til næste mål ved frispark. 
 Gult kort ud resten af kampen, der må sættes ny spiller ind efter 

scoring. 
 Rødt kort ud resten af stævnet, der må sættes ny spiller ind i næste 

kamp. 
 

 

 
  



 
U18 piger 4-mands 

Antal spillere på banen 4 
Max. antal udskiftere 2 
”Målmand” som må tage med hænder Nej 
Spiller ”over stregen” Ja 
Sænket overligger Nej 
Ekstra spiller ved + 3 mål Nej 
Boldstørrelse 5 
 
Generelle regler 

 Førstnævnte hold stiller op under måltavlen, og giver bolden op. 
 Sidstnævnte hold tager veste på ved ensartede trøjefarver. 
 Udskiftning modsat dommerbordet – udvisning samme side som 

dommerbordet. 
 3 point for sejr – 1 point for uafgjort – 0 point for tab. 
 Point – point indbyrdes kamp – samlet målforskel – flest scorede mål 

samlet – straffespark. 
 Ved straffesparkskonkurrence: sparkes 3 straffe for hvert hold. 

Derefter 1 fra hvert hold. Antallet af spillere, der skal skyde i 
straffesparkskonkurrence afgøres af det hold med færrest antal 
brugbare spillere i øjeblikket for afviklingen af 
straffesparkskonkurrencen. 

 Hvis 3 eller flere hold er lige spilles der straffekonkurrence mellem 
dem. Hvert hold skyder 3 straffe, hvis de er lige får hvert hold 1 point 
og målscoren med til ”målregnskabet”, hvis man vinder en 
straffesparkskonkurrence får man 3 point, samt målscoren. 

 Udvisning til næste mål ved frispark. 
 Gult kort ud resten af kampen, der må sættes ny spiller ind efter 

scoring. 
 Rødt kort ud resten af stævnet, der må sættes ny spiller ind i næste 

kamp. 
 

 

 
 



 
 

U17 drenge 4-mands 
Antal spillere på banen 4 
Max. antal udskiftere 2 
”Målmand” som må tage med hænder Nej 
Spiller ”over stregen” Ja 
Sænket overligger Nej 
Ekstra spiller ved + 3 mål Nej 
Boldstørrelse 5 
 
Generelle regler 

 Førstnævnte hold stiller op under måltavlen, og giver bolden op. 
 Sidstnævnte hold tager veste på ved ensartede trøjefarver. 
 Udskiftning modsat dommerbordet – udvisning samme side som 

dommerbordet. 
 3 point for sejr – 1 point for uafgjort – 0 point for tab. 
 Point – point indbyrdes kamp – samlet målforskel – flest scorede mål 

samlet – straffespark. 
 Ved straffesparkskonkurrence: sparkes 3 straffe for hvert hold. 

Derefter 1 fra hvert hold. Antallet af spillere, der skal skyde i 
straffesparkskonkurrence afgøres af det hold med færrest antal 
brugbare spillere i øjeblikket for afviklingen af 
straffesparkskonkurrencen. 

 Hvis 3 eller flere hold er lige spilles der straffekonkurrence mellem 
dem. Hvert hold skyder 3 straffe, hvis de er lige får hvert hold 1 point 
og målscoren med til ”målregnskabet”, hvis man vinder en 
straffesparkskonkurrence får man 3 point, samt målscoren. 

 Udvisning til næste mål ved frispark. 
 Gult kort ud resten af kampen, der må sættes ny spiller ind efter 

scoring. 
 Rødt kort ud resten af stævnet, der må sættes ny spiller ind i næste 

kamp. 
 

 

 
  



 
 

Senior små mål  4-mands 
Antal spillere på banen 4 
Max. antal udskiftere 2 
”Målmand” som må tage med hænder Nej 
Spiller ”over stregen” Ja 
Sænket overligger Nej 
Ekstra spiller ved + 3 mål Nej 
Boldstørrelse 5 
 
Generelle regler 

 Førstnævnte hold stiller op under måltavlen, og giver bolden op. 
 Sidstnævnte hold tager veste på ved ensartede trøjefarver. 
 Udskiftning modsat dommerbordet – udvisning samme side som 

dommerbordet. 
 3 point for sejr – 1 point for uafgjort – 0 point for tab. 
 Point – point indbyrdes kamp – samlet målforskel – flest scorede mål 

samlet – straffespark. 
 Ved straffesparkskonkurrence: sparkes 3 straffe for hvert hold. 

Derefter 1 fra hvert hold. Antallet af spillere, der skal skyde i 
straffesparkskonkurrence afgøres af det hold med færrest antal 
brugbare spillere i øjeblikket for afviklingen af 
straffesparkskonkurrencen. 

 Hvis 3 eller flere hold er lige spilles der straffekonkurrence mellem 
dem. Hvert hold skyder 3 straffe, hvis de er lige får hvert hold 1 point 
og målscoren med til ”målregnskabet”, hvis man vinder en 
straffesparkskonkurrence får man 3 point, samt målscoren. 

 Udvisning til næste mål ved frispark. 
 Gult kort ud resten af kampen, der må sættes ny spiller ind efter 

scoring. 
 Rødt kort ud resten af stævnet, der må sættes ny spiller ind i næste 

kamp. 
 

 

 
  



 
Senior 7-mandsmål  4-mands 

Store mål (7-mands) Ja 
Antal spillere på banen 4 
Max. antal udskiftere 3 
”Målmand” som må tage med hænder Ja 
Spiller ”over stregen” Ja 
Sænket overligger Nej 
Ekstra spiller ved + 3 mål Nej 
Boldstørrelse 5 
Generelle regler 

 Førstnævnte hold stiller op under måltavlen, og giver bolden op. 
 Sidstnævnte hold tager veste på ved ensartede trøjefarver. 
 Udskiftning modsat dommerbordet – udvisning samme side som 

dommerbordet. 
 3 point for sejr – 1 point for uafgjort – 0 point for tab. 
 Point – point indbyrdes kamp – samlet målforskel – flest scorede mål samlet – 

straffespark. 
 Ved straffesparkskonkurrence: sparkes 3 straffe for hvert hold. Derefter 1 fra 

hvert hold. Antallet af spillere, der skal skyde i straffesparkskonkurrence 
afgøres af det hold med færrest antal brugbare spillere i øjeblikket for 
afviklingen af straffesparkskonkurrencen. 

 Hvis 3 eller flere hold er lige spilles der straffekonkurrence mellem dem. Hvert 
hold skyder 3 straffe, hvis de er lige får hvert hold 1 point og målscoren med til 
”målregnskabet”, hvis man vinder en straffesparkskonkurrence får man 3 point, 
samt målscoren. 

 Udvisning til næste mål ved frispark. 
 Gult kort ud resten af kampen, der må sættes ny spiller ind efter scoring. 
 Rødt kort ud resten af stævnet, der må sættes ny spiller ind i næste kamp. 

særregler 
7-mandsmål 

 Der er 4 spillere på banen. 
 En spiller skal være målmand 
   Der spilles med 1 spiller over midten. 
 Målmanden må ikke kaste/sparke bolden direkte over midten, hvis han har spillet 

bolden med hænderne. Bolden skal have rørt gulvet udenfor målfeltet. 
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