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§1  Idrætsmødet 
 

1.01 Deltager. 
 

Region Hovedstadens Fodboldudvalg afholder idrætsmøde hvert andet år (lige årstal) i november/december måned. Til 

dette møde, der er afdelingens øverste myndighed, har hver medlemsklub, der ikke er i restance til hverken Forbund, 

Region eller Fodboldudvalg, ret til at sende to repræsentanter med stemmeret. Den maksimale gæld til DAI må på 

mødedagen ikke overstige kr. 1.000,- 

 

Stemmeret har ligeledes Fodboldudvalgets medlemmer, dog ikke til formandens beretning. Medlemmer af 

Protestudvalget har taleret, men ingen stemmeret, såfremt de ikke samtidigt er den ene klubs 2 repræsentanter. 

 

Tilmelding til mødet skal foretages ved skriftlig eller telefonisk tilkendegivelse, og være Fodboldudvalget i hænde 

senest 3 dage før det varslet møde. Tilmelding er under hensyntagen til bestilling af beværtning. 

 

Deltager en klub i Idrætsmødet, vil klubben få en total rabat på kr. 250,00 pr. år i de efterfølgende to års turnering. 

 

 

 

1.02 Indkaldelses varsel. 
 

Indkaldelse til mødet skal ske med minimum 30 dages varsel, og indkomne forslag skal være Fodboldudvalget i hænde 

senest tre uger før mødet. 

 

Udvalgets beretning, indkomne forslag, samt budget for de kommende to år, udlægges herefter på Fodboldudvalgets 

hjemmeside senest 8 dage før mødet. 

 

Forslag der er indsendt af klubber med væsentlig gæld (over kr. 1000,-) til Fodboldudvalg, Region, eller Forbund på 

mødedagen, kan ikke behandles af Idrætsmødet. 

 

Turneringsregler der vedtages på et ordinært Idrætsmøde, træder først i kraft ved efterfølgende turnerings opstart. 

 

 

 

 

1.03 Dagsorden for mødet skal være: 
 

 1)    Valg af dirigent 

         Valg af mødereferent 

         Valg af stemmeudvalg 

 2)     Godkendelse af dagsordenen 

         Godkendelse af forretningsordenen 

 3)     Beretning 

4)     Godkendelse af rammebudget for de kommende 

         sæsoner, samt startgebyrer 

 5       Indkomne forslag 

 6)     Valg 

 7)     Fremtidigt arbejde 
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1.04 På Idrætsmødet vælges: 
 

a)  Et politisk ansvarligt udvalg bestående af formand, samt 2 udvalgs medlemmer. Dette udvalg 

mødes en gang månedligt, og behandler emner der vedrører Regionens fodboldafdeling. 

Formanden er ansvarlig for indkaldelse af udvalget, og sammensætter dagsordenen. 

 

b) Protestudvalg: Bestående af 5 medlemmer fra 5 forskellige foreninger. Ved en protestsags 

behandling skal udvalget bestå af 3 personer hvoraf mindst det ene medlem skal have en juridisk 

uddannelse.  

 

Protestudvalget kan indkalde et medlem af Dommerklubbens bestyrelse som sagkyndig og fortolker af fodboldloven. 

Denne person kan dog ikke være en vidneforklaring, samt medvirke i domsafsigelsen. 

 

Fodboldudvalgets medlemmer samt personer der er medlem af fodbold Dommerklubben, kan ikke indvælges i et 

Protestudvalg. 

 

Skønner Fodboldudvalget, at én eller flere af Protestudvalgets medlemmer kan være interesseret i en foreliggende sags 

udfald, skal vedkommende vige sit sæde for et andet Protestudvalgsmedlem. 

 

 

§ 2  Turneringsudskrivning 
 

 

2.01 Krav til foreningerne for deltagelse 
 

For at være deltagerberettiget i Region Hovedstadens turneringer, kræves det af alle deltagende klubber, at de inden en 

turnerings start, er registreret og godkendt som folkeoplysende forening, i den kommune som foreningen i henhold til 

deres egne foreningslove, har nedfældet som værende deres hjemhørs kommune. 

 

Foreninger der ikke opfylder dette krav, vil blive opkrævet baneafgift, i henhold til den altid gældende tarif, inden de får 

start tilladelse i turneringen. 

 

 

2.02         Turneringer 
 

Der udskrives en udendørs pointturnering, som påbegyndes om foråret, og afsluttes det følgende efterår, og en Futsal 

pointturnering som påbegyndes ultimo oktober, og afsluttes ved udgangen af marts måned næste år. 

 

a)   Der udskrives ligeledes Pokalturneringer jvf. § 14. 

 

 

 

2.03 Ordinære turneringer. 
 

Pointturneringen udskrives i følgende rækker: 

 

Senior, Old-Boys, Veteran, Super-Veteran, Masters, og Super Masters. 

(Disse rækker kan udskrives i såvel 11-mands, 7-mands, og 5-mands). 

 

Rangordenen i alle rækker er følgende: 

 

Mesterrække, A-rækker, B-rækker, C-rækker, og D-rækker. 
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Det tilstræbes at oprette rækkerne med 12 hold, alt afhængig af antal tilmeldte hold til turneringen. Der udskrives 

ligeledes Futsal turnering i Senior og Old-Boys, dog kun med maksimalt 10 hold pr. række. 

 

     

2.04  Regler. 
 

Der spilles i alle rækker efter de af DBU udgivne love for associations fodbold, som var gældende ved en 

turneringsstart. 

 

 

 

 

§ 3  Bestemmelser for anmeldelse af hold 
 

 

3.01  Rækker 
 

Klubberne kan til den ordinære turnering, anmelde herrehold til Senior-, Old-Boys-, Veteran-, og Masters rækkerne. 

Alle disse rækker udskrives som 11-mands, og 7-mands, efter behov.  

 

a) Nye foreninger som tilmeldes turneringen, og som er hjemmehørende udenfor Københavns kommune, skal 

for at kunne deltage i turneringen selv anvise en brugbar bane inkl. brugbare omklædnings faciliteter, samt 

mindst en dommer der aktivt udøver dommergerning i vor turnering. 

 

b) Kan foreningen ikke fremskaffe en sådan dommer, skal de forpligtige sig til, at tilmelde mindst to personer 

til førstkommende dommerkursus. 

 

 

3.02 Startgebyr. 
 

På de ordinære Idrætsmøder fremlægger Fodboldudvalget forslag til startgebyrer samt dommersalærer for de 

kommende 2 år, i forbindelse med vedtagelsen af rammebudgettet, for de næste 2 sæsoner jvf. § 1.03 punkt 4. 

 

 

3.03 Indbetalingsfrister. 
 

Turneringsgebyrer skal være indbetalt og modtaget i DAI Region Hovedstaden, inden turneringsopstart som følger: 

 

For deltagelse i den udendørs turnering, skal deltagergebyret være indbetalt senest, den 1. marts i turneringsåret. 

 

For deltagelse i Futsal turneringen, skal deltagergebyret være indbetalt senest, den 15. oktober i turneringens opstarts år. 

 

 

3.04 Økonomisk restance.  
 

For at deltage i turneringen samt opnå stemmeret på Idrætsmødet, er det en betingelse, at klubberne ikke er i restance 

med kontingenter eller anden gæld, til Forbundet, Regionen eller Fodboldudvalget, jvf. § 1.02. 

 

 

3.05 Færre hold end sidste sæson. 
 

Såfremt en klub ønsker at anmelde færre hold til turneringen, end klubben deltog med i sidste års turnering, foregår 

afgangen af hold fra laveste placering. 
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3.06 Flere hold i samme række. 
 

Skulle en klub have mere end ét hold i en række med samme bogstavs betegnelse, får disse hold påhæftet en 

talbetegnelse.  Holdene er herefter underkastet op- og nedrykningsbetingelserne i henhold til § 13. 

 

 

§ 4 Aldersgrænser 
 

 

4.01 Aldersgrænser. 
 

Herre Senior: skal være fyldt 18 år på kampdagen 

Old-Boys: skal være fyldt 32 år på kampdagen 

Veteraner:  skal være fyldt 40 år på kampdagen 

Super Veteraner: skal være fyldt 45 år på kampdagen 

Masters:         skal være fyldt 50 år på kampdagen 

Super Masters:         skal være fyldt 55 år på kampdagen  

 

 

4.02 Dispensation for aldersgrænser. 
 

Ønsker en klub at benytte en spiller i en anden aldersklasse end den, hvor spilleren rettelig hører hjemme, kan klubben 

ansøge Fodboldudvalget om en dispensation. 

 

a) Fodboldudvalget kan afvise dispensationsansøgninger, hvis de skønner at der ikke er vægtige grunde for 

ansøgningen. 

 

b) Der kan højst dispenseres for to spillere til et og samme hold. 

 

c) Hold med dispenserede spillere, kan ikke blive Regionsmestre, rykke op i en højere rangerende række, eller 

være Regionens deltager i et evt. Forbundsmesterskab. 

 

d) Opnår en klub / hold dispensation på en eller flere spillere, gælder denne dispensation kun for den sæson 

hvori dispensationen er udstedt. 

 

 

 

 

§ 5          Spilleberettigelse 
 

 

5.01       Hvem er licens berettiget ?  
 

Ethvert medlem af en klub som er tilsluttet DAI er spilleberettiget, såfremt dette medlem: 

 

a) Har overholdt love og turnerings reglement. 

b)  Har været medlem af klubben i mindst 30 dage. 

 

c)  Ikke står i gæld til andre klubber med kontingent (dog max 3 mdr.), samt Forbund, Region eller andre 

Unioner under Danmarks Idræts Forbund.           

 

d)  Ikke i indeværende halvsæson har deltaget i en turnering afholdt af DBU eller en DBU-Region. 
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e) Undtaget herfor vil være klubber som har dobbelt medlemskab af en af ovenstående unioner samt DAI, og 

derfor deltager med hold i begge unioner. Disse spillere kan rokere på klubbens hold uanset i hvilken union 

det enkelte hold spiller med den undtagelse, at den normale op/nedryknings regel følges.  

 

f) Spillere som er kontraktspillere i andre unioner, kan ikke deltage på hold i Regionens turnering 

 

g) Spillere som deltager i en turnering arrangeret af FSKBH, er også deltager berettiget på et DAI-hold. 

 

 

 

5.02  Licens 
 

Alle spillere skal have en af Fodboldudvalget godkendt licens, før de er spilleberettiget på et klubhold. 

 

Når en forening får en ny spiller, skal de søge licens på spilleren gennem det elektroniske system på adressen: 

www.sportal.dai-sport.dk . Husk at søge i enten ordinær turnering eller som Futsal, da disse turneringer er adskilt fra 

hinanden. 

 

Ingen spillere er spilleberettiget førend de optræder på klubbens egen licensliste, som kan ses på samme side, med 

angivelse af startdato for den enkelte spiller. 

 

Fodboldudvalget forbeholder sig op til 8 dages ekspeditionstid.  

 

Benyttes en spiller som ikke har gyldig licens, vil vedkommende blive straffet i.h.t. bestemmelserne for benyttelse af 

ulovlige spillere jvf. § 5.06 

 

 

5.03 Tilbagetrækning af udstedt licens 
 

Spilletilladelsen kan af Fodboldudvalget trækkes tilbage, hvis en spiller ikke overholder § 5.01, eller andre årsager som 

Fodboldudvalget skønner berettiget herfor. 

 

 

5.04 Overgang fra tidligere klub. 
 

Ingen klub kan få spilletilladelse på en spiller der tidligere har haft licens i en anden DAI-klub, førend spillerens 

tidligere klub har slettet vedkommende spiller fra egen licensliste, med mindre der foreligger en dispensation fra 

Fodboldudvalget. 

 

 

5.05 Udenlandske statsborgere. 
 

Udenlandske statsborgere er licens berettiget, når § 5.01 er opfyldt. 

 

Udenlandske statsborgere er ligeledes berettiget til deltagelse på Regions- samt Forbundshold, hvis øvrige betingelser 

ellers er opfyldt. 

 

 

5.06 Benyttelse af ulovlige spillere. 
 

Såfremt en klub benytter én eller flere spillere, der ikke opfylder ovennævnte betingelser eller benytter spillere som på 

anden vis er ulovlig (eks. karantæne ramte eller ikke opført på holdkortet), fratages klubben de point, der eventuelt 

måtte være vundet i kampe med deltagelse af den/de spillere. 

 

a)    Overtrædelse vil medføre at modstanderne tildeles sejren med 3-0, og klubben idømmes en bøde jvf. 

takstbladet for hver ulovlighed, som ligger til grund for dette 

http://www.sportal.dai-sport.dk/
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b) Protest over en spiller uden gyldig licens på kampdagen, skal af modstanderen indsendes skriftligt til 
Fodboldudvalget senest 8 hverdage fra spilledatoen, for at sagen kan behandles af Fodboldudvalg og evt. 
Protestudvalg.  
 

c)    Anke eller protest som indleveres til Fodboldudvalget eller Protestudvalg senere end de 8 hverdage vil 

blive afvist uden behandling. 
 

 

5.07 Op & nedrykning af spillere. 
 

En spiller kan i samme turnerings sæson kun rykke fra et højere til et lavere rangerende hold, såfremt det hold, som 

vedkommende sidst spillede på, i mellemtiden har spillet, eller i samme spillerunde skal spille, turnerings- eller 

pokalkamp, uden vedkommende spiller som deltager. 

 

Hvis en spiller i en kamp er rykket fra et lavere rangerende hold, op på et højere rangerende hold, kan denne spiller 

benyttes igen på det lavere rangerende hold, hvis dette hold spiller flere kampe i træk, uden at det højere rangerende 

hold spiller. 

 

 

5.08 Rokering af spillere ved turnerings start. 
 

Hvis en klub deltager med flere hold i turneringen, må der ved de forskellige holds første kamp i turneringen, ikke 

benyttes spillere der har været anvendt ved et af de andre holds første kamp. 

 

 

5.09 Rokering af spillere på samme spilledag. 
 

Ingen spiller kan deltage i mere end én turnerings- eller pokalkamp på samme spilledag. 
 

 

5.10 Røde kort. 
 

I tilfælde hvor en dommer skal uddele en eller flere spillere et rødt kort, og den eller de spillere nægter og opgive deres 

navn til dommeren, og holdets anfører ligeledes nægter eller er uvidende om den/de udviste spilleres navn, skal 

dommeren standse kampen, og indberette hændelsen til fodboldudvalget, hvorefter klubben dømmes som taber af 

kampen med min. 0 – 3, og klubben idømmes en bod j.v.f. takstbladet for en kamp stoppet af dommeren. 

 

Udviste spillere vil være at idømme 2 kampes karantæne. Dog kan der ved grovere forseelser, eller i gentagelses 

tilfælde, idømmes flere kampes karantæne, jvf. retningslinjer vedr. udvisninger iflg. Service oplysning 1, bagerst i 

reglerne. 
 

Karantænen træder automatisk i kraft fra udvisningsdatoen. Karantænens varighed meddeles kun klubben skriftligt, hvis 

karantænen strækker sig ud over 2 spilledage. 

 

a) Karantæner som er givet i en turnering (ordinær eller pokal) skal afsones i samme turnering, eller overføres til 

næste sæson, iflg. § 5.12 

 

b) Når et hold bliver slået ud af Pokalturneringen skal opsparede karantæner overføres til afsoning i den ordinære 

turnering, med omgående ikrafttrædelse på det hold som spilleren sidst optrådte. 

 

c)    Såfremt de udviste spilleres klub ønsker at kommentere udvisningen, må klubbens skriftlige indberetning være 

Fodboldudvalget i hænde senest 3 dage efter udvisningen har fundet sted. Har Fodboldudvalget ikke modtaget 

indberetning rettidigt, vil sagen blive behandlet udelukkende på grundlag af dommerens indberetning til 

Fodboldudvalget. 
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5.11 Gule kort. 
 

Hvis en spiller forløber sig, eller viser usømmelig optræden (gult kort), skal han i en 11-mands kamp udvises i 10 

minutter, og i en 7-mands kamp 5 minutter, og i en Futsal kamp 2 minutter. Situationen kan ikke benyttes til 

udskiftning, førend de 10 / 5 / 2 minutter er gået. 

 

Ingen spiller kan udvises (gult kort) mere end én gang i samme kamp. Skulle en spiller opnå sit 2. gule kort, medfører 

dette omgående udvisning (rødt kort), og i sådanne tilfælde skal kampens dommer indberette udvisningen til 

Fodboldudvalget. 

 

Kun dommeren afgør hvornår udvisningstiden er gået, og der kan ikke nedlægges protest mod dommerens forvaltning 

af udvisningstiden. 

 

 

5.12 Overførte karantæner. 
 

Enhver karantæne der ikke er udstået i en turneringssæson, skal overføres til den nye turneringssæson. Karantænen 

træder i kraft fra den første turneringskamp som klubben fysisk afvikler i den nye turnering. Det er klubbens ansvar, at 

holde karantæne ramte spillere ude i den idømte karantæne periode. 

 

Karantænen følger spilleren, uanset om denne spiller på andre hold, har dispensation til at spille for en anden klub, 

skifter klub eller union 

 

 

5.13 Benyttelse af karantæneramt spiller/e. 
 

Såfremt en klub benytter en spiller der er karantæneramt, skal spilleren idømmes én spilledags karantæne, udover den 

karantæne som spilleren ellers måtte have fået tildelt. 

 

Karantænelisten kan ses hver uge på Fodboldudvalgets hjemmeside www.daifodbold.dk  

 

 

5.14 Straffebestemmelse. 
 

Klubber som overtræder reglementet i § 5, kan blive frataget evt. vundet point, og modstanderne vil blive tildelt sejren 

med resultatet 3-0. Udover tab af point vil klubben være hjemfalden til en bod jvf. takstbladet for hver overtrædelse. 

Bøden skal være indbetalt til Fodboldudvalget, senest 14 dage efter klubben er blevet opkrævet. 

 

Hvis begge klubber i samme kamp har overtrådt reglementet i § 5, vil begge klubbers totale mål regnskab, ned skrives 

med 3 mål. 

 

 

5.15 Træningskampe. 
 

Hvis en spiller med licens i Region Hovedstaden, overtræder fodboldloven og turneringsregler i træningskamp, kan 

spilleren idømmes straf efter de i § 5 nævnte regler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.daifodbold.dk/
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§ 6 Klubskifte 
 

 

6.01 Deltagelse på klubhold. 
 

Ingen spiller kan i samme halvsæson deltage på mere end én klubs hold indenfor DAI Region Hovedstaden, med 

mindre der foreligger en dispensation udstedt af Fodboldudvalget. En sådan dispensation er kun gældende i 

indeværende sæson. 

 

a)   Klubskifte kan kun ske ved hver halvsæson. 

 

b)    En spiller der skifter klub, kan tidligst spille for sin nye klub 30 dage efter sin udmeldelse af den gamle klub. 

 

c)    Klubben som en spiller forlader, skal inden 5 hverdage slette spilleren fra egen licens liste, med mindre 

spilleren står i gæld til klubben, jvf. § 5.01 c). 

 

 

6.02 Opløste klubbers spillere. 
 

En spiller fra en opløst DAI-klub vil være spille berettiget i en anden DAI-klub i samme halvsæson, som opløsningen 

har fundet sted. Dog tidligst 14 dage efter at klubbens opløsning skriftligt er meddelt DAI, og udmeldelsen er godkendt. 

 

 

 

 

§ 7 Spilletid og spillested 
 

 

7.01 Fastsættelse af kampe. 
 

Turnerings- og pokalkampe skal spilles den dag, tid, og det sted der er fastsat af udvalget. I de turnerings fri spillerunder 

forbeholder udvalget sig ret til at arrangere evt. udsatte/flyttede kampe. 

 

a)    Flyttede kampe skal dog være meddelt klubberne med mindst 10 dages varsel. 

 

b)    Undtaget for denne 10 dages regel er kampe der skal genudlægges på grund af aflysninger på idrætsanlæggene, 

samt kampe som skal flyttes i.h.t. § 7.04. 

 

 

7.02 Flytning af fastsatte kampe. 
 

Fodboldudvalget kan give tilladelse til udsættelse/flytning af turneringskampe, såfremt én af de deltagende klubber 

begærer dette skriftligt på det af Fodboldudvalget udfærdigede skema, og kan give en antagelig grund hertil. En sådan 

flyttebegæring skal være Fodboldudvalget i hænde 14 dage før den fastsatte kamp ellers skulle være afviklet.  

 

Dette specielle skema skal hentes ned fra Internettet. 

 

a)    Undtaget herfor er pokalkampe som skal afvikles på den af udvalget fastsatte dag, tid og sted. 

 

b)    Omkostningerne i forbindelse med flytning af en kamp, betales af den ansøgende klub. 

 

c)    Ekspeditionsgebyr jvf. takstbladet opkræves af Fodboldudvalget  

 

d)    Endvidere meddeler Fodboldudvalget Dommerklubben enhver ændring. 
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7.03 Generelle meddelelser til alle klubber. 
 

Fodboldudvalget udgiver i sæsonen aktuelle oplysninger til klubberne gennem vor hjemmeside www.daifodbold.dk . 

Disse nyheder udsendes ikke hver uge, men når har vi nyheder bliver de lagt på hjemmesiden hver onsdag aften i 

turneringssæsonen. 

 

Alle foreninger er forpligtiget til, at holde sig ajour med de nyheder som kommer fra Fodboldudvalget. 
 

 

7.04  Flytning af kampe pga. spillere der optræder på et udvalgt hold. 
 

Såfremt en klub har én eller flere spillere på udvalgt Forbundshold, vil de af klubbens turneringskampe, hvori den/de 

spillere normalt optræder, og som skal afvikles samtidigt med DAI-arrangementet, automatisk blive flyttet uden 

omkostning for klubben. 

 

Dog skal man til udvalgt Regionshold have udtaget mere end én spiller, for at kampen automatisk bliver flyttet uden 

omkostninger for klubben. 

 

 

 

 

§ 8 Udeblivelse samt forsinkelse 
 

 

8.01 Forsinkelse. 
 

Hvis en klub på banen anmoder om udsættelse af den fastsatte spilletid, skal dommeren udsætte kampen i maksimalt 5 

minutter.  

 

For at fremsætte denne anmodning kræves det, at der skal være mindst én omklædt spiller fra hvert hold til stede på 

banen. 

 

Er en klub efter 5 minutters forløb ikke spilleklar, skal modparten over for dommeren erklære sig spilleklar. Kampen 

fløjtes derefter af, og dommeren sender indberetning til Fodboldudvalget, der derefter behandler sagen. 

 

 

8.02 Minimum antal deltagere i en kamp. 
 

Et 11-mandshold er spilleberedt med 7 spillere på banen i omklædt og reglementeret stand. Men såfremt et hold 

senest 15 minutter efter kampens begyndelse ikke har været mindst 8 spillere på banen, skal dommeren afbryde 
kampen, og sende en indberetning til Fodboldudvalget, som derefter behandler sagen.  

 

Et 7-mandshold er spilleberedt med 5 spillere på banen i omklædt og reglementeret stand. Men såfremt et hold senest 

10 minutter efter kampens begyndelse ikke har været mindst 6 spillere på banen, skal dommeren afbryde kampen, og 

sende en indberetning til Fodboldudvalget, som derefter behandler sagen. 

 

a) Såfremt et af de fremmødte 11-mandshold efter 15 minutters spil, ikke har rådet over 8 spillere, og for 

et 7-mandshold efter 10 minutters spil ikke har rådet over 6 spillere, afbrydes kampen og modstanderen 

tildeles sejren med mindst 3-0. Er mål regnskabet efter de 15/10 minutters spil bedre end de 3-0, er 

dette resultat gældende. 

 

b) Såfremt ingen af de fremmødte hold efter 15 minutters spil råder over det iflg. § 8.02 a) antal spillere, 

afbrydes kampen, og ingen af de to hold opnår point, hvorimod kampen betragtes som afviklet. 

Eventuelt scorede mål tæller ikke med i mål regnskabet, og begge holds totale mål regnskab nedskrives 

med 3 mål. 

http://www.daifodbold.dk/
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c) Et Futsal hold er spilleberettiget med 4 spillere på banen i omklædt og reglementeret stand. Men 

såfremt et hold senest 5 minutter efter kampens begyndelse ikke har været mindst 5 spillere på banen, 

skal dommeren afbryde kampen, og sende en indberetning til Fodboldudvalget, som derefter behandler 

sagen. 

 

d) Såfremt ingen af de fremmødte Futsal hold efter 5 minutters spil råder over det iflg. § 8.02 c) antal 

spillere, afbrydes kampen, og ingen af de to hold opnår point, hvorimod kampen betragtes som afviklet. 

Eventuelt scorede mål tæller ikke med i målregnskabet, men begge holds totale mål regnskab 

nedskrives med 3 mål. 

 

 

 

8.03 Straffeforanstaltning. 
 

Den klub der enten udebliver, ikke møder spilleberedt til tiden, eller stoppes på grund af mangel på spillere efter 15/10 

minutters spil, (afhængig af holdstørrelse) er hjemfalden til en bod, jvf. takstbladet. 

            

Såfremt en dommer benytter sig af sin ret til at stoppe spillet, jvf. § 12.04, er den klub der er ansvarlig for dette, at 

idømme en bod jvf. takstbladet. 

 

a) Den klub som enten udebliver fra en fastsat kamp, eller melder afbud til en fastsat kamp, vil ud over evt. 

bøde jvf. § 8.03 a), 8.06, og 8.07, blive pålagt hele dommerudgiften til kampen. Er det en hjemmekamp der 

meldes afbud til, har klubben allerede ved betaling af tilmeldingsregningen fået pålagt udgiften, men er det 

til en udekamp, vil klubben modtage en regning for hele dommerudgiften (inkl. linjedommersalæret) til 

denne kamp. 

 

 

8.04 Indberetningspligt. 
 

Den spilleberedte klub samt dommeren skal inden 2 dage efter hændelsen, indberette det skete til Fodboldudvalget. 

 

Såfremt ingen af klubberne har opfyldt betingelserne for fuldførelse af kampen, skal dommeren indberette det skete til 

Fodboldudvalget, inden 2 dage efter hændelsen. 

 

 

8.05 Udvandring fra fastsat kamp. 
 

Forlader en klub banen i utide, er denne at idømme en bod jvf. takstbladet, og kampen tabes med mindst 3-0. 

 

a) Er mål regnskabet bedre end 3-0 i modstandernes favør, er dette resultat gældende. 

 

b) Endvidere er alle de spillere som figurerer på holdkortet fra det udvandrede hold, at idømme en advarsel 

fra Fodboldudvalget.  

 

 

8.06 Udeblivelse fra fastsat kamp 
 

Udebliver et hold fra en fastsat kamp, er klubben at idømme en bod, og modstanderen vil blive tildelt sejren med 

resultatet 3 – 0. 

 

Bodens størrelse beregnes således: 

Afbud der modtages mellem 48 timer og 24 timer før kampstart jvf. takstbladet 

Udeblivelse eller afbud efter 24 timer før kampstart jvf. takstbladet 

 



[13] 

 

a) Udebliver et hold, eller melder holdet afbud til en af de 3 sidste kampe i turneringen, vil modstanderen 

blive tildelt sejren med 3-0. 

 

b) Holdet vil ikke kunne rykke op eller deltage i et evt. slutspil. 

 

c) Udebliver et hold fra 2 på hinanden følgende turnerings-/pokal-kampe, eller 3 gange i samme 

turneringssæson, udelukkes holdet fra videre deltagelse i turneringen. Fodboldudvalget kan i særlige 

tilfælde dispensere fra denne regel med ansvar overfor Idrætsmødet. 

 

 

8.07 Afbud til fastsat kamp. 
 

Såfremt en klub er ude af stand til at stille hold til en kamp, turnerings- som pokalkamp, skal klubben når dette 

konstateres, og senest 48 timer før kampen skal finde sted, tilsende såvel Fodboldudvalget som modparten skriftlig 

meddelelse herom, for at et afbud kan betragtes som rettidigt. 

 

a) Kampen betragtes herefter som tabt af den pågældende klub, men klubben idømmes ingen bod. 

 

b) Modstanderen vil blive tildelt sejren med 3-0. 

 

c) Når en klub enten udebliver eller melder afbud i mere end 4 kampe i alt, trækkes holdet ud af 

turneringen i henhold til § 8.08 

 

 

8.08 Udelukkelse/Trukket hold. 
 

Ønsker en klub at trække et hold ud af turneringen, skal de meddele Fodboldudvalget dette skriftligt, med et varsel på 

mindst 5 dage. 

 

Trækker eller udelukkes et hold af turneringen, efter skriftligt tilsagn idømmes klubben en bod jvf. takstbladet. 

 

a) Udelukkes/trækkes et hold, før de har mødt alle hold én gang, annulleres alle resultater opnået i 

pointturneringen imod dette hold. 

 

b) Udelukkes/trækkes et hold efter de har mødt alle hold én gang trækkes holdet ikke af pointberegningen, 

men kampe som ikke er blevet spillet, vil blive noteret med 3-0 til modstanderen. 

 

c) Såfremt et klubhold trækkes ud af turneringen, skal det være klubbens dårligst placerede hold, som 

trækkes ud af turneringen.  

 

d) Fodboldudvalget kan dispensere fra denne regel, under henvisning til turneringens tarv, men med 

ansvar overfor Idrætsmødet. 

 

e) Hvis klubholdet anmeldes til ny turnering, skal holdet indplaceres i den laveste række. 

 

f) Udelukkes/trækkes et hold fra den ordinære turnering, medfører dette automatisk fortabelse af retten til 

videre deltagelse i Pokalturneringen, men opnåede resultater i denne turnering vil ikke blive annulleret. 

 

g) Hvis en klub udgår med alle sine hold midt i en turneringssæson, men ønsker deltagelse i en ny 

turnering, skal klubben med alle tilmeldte hold placeres i laveste række. Fodboldudvalget kan 

dispensere fra denne regel, hvis det skønnes forsvarligt, i henhold til spiller materialet, og med ansvar 

overfor Idrætsmødet. 
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§ 9 Rettigheder og pligter 
 

 

9.01 Holdstørrelser 
 

Et 11-mandshold består af 11 spillere for at være fuldtallig. Det er tilladt at udskifte op til 3 reservespillere. 

 

a) Et 7-mandshold består af 7 spillere for at være fuldtallig. Det er tilladt at udskifte op til 3 

reservespillere. 

 

b) Et Futsal hold består af 5 spillere for, at være fuldtallig. Det er tilladt at udskifte op til 7 reservespillere. 

 

c) Reservespillerne er undergivet samme regler med hensyn til spilleberettigelse, som ordinære spillere på 

holdet. 

 

d) Damer er deltagerberettiget på hold, når de øvrige paragrafer i turneringsreglerne er overholdt. 

 

e) En spiller der ikke har deltaget i 1. halvleg, kan heller ikke deltage i 2.halvleg. 

 

f) Undtaget herfra er dog reservespillerne. (Reservespillere kan ikke bruges som opfyldning af holdet i 2. 

halvleg). 

 

 

9.02 Udskiftning af spillere. 
 

En udskiftet spiller må gerne genindtræde. Udskiftning af spillere skal foregå fra midterlinjen på banen, og ved et 

naturligt stop i spillet. Der må ikke foretages udskiftning uden dommerens tilladelse. 

 

Hvis en spiller forlader banen under kampen, uden dommerens tilladelse, må ingen anden spiller indtræde i hans sted. 

 

 

9.03 Reglementeret påklædning. 
 

Spillere skal for at deltage i kampe være reglementeret påklædt. 

 

a) Ved reglementeret påklædning forstås ensartet påklædning, der adskiller sig fra modspillere samt 

dommeren (sort), og i de farver som klubben har anmeldt til Regionen, som spilledragt. 

 

b) Målmænd skal adskille sig fra med - og modspillere, samt dommeren. 

 

c) Den obligatoriske fodbeklædning, skal være den af FIFA til enhver tid godkendte. 

 

d) Ingen spiller må deltage i en kamp, uden brug af benskinner. 

 

e) Spillerne må iføre sig lange tætsiddende benklæder, der dækker hele benet. 

 

f) Hvert holds spillere skal være forsynet med hvert sit ryg nummer. Der fritages fra denne paragraf, hvis 

udebaneholdet skal skifte spilledragt. 

 

g) Anføreren for et hold skal bære tydeligt armbind på overarmen. Armbindet skal være mindst 5 cm. højt, 

og være i en farve der adskiller sig fra klubdragten. 

 

h) Sort bluse / trøje er ikke tilladt spilledragt, da denne farve er forbeholdt dommerne. 

 

i) Såfremt ovennævnte ikke er opfyldt, kan spilleren af dommeren, bortvises fra spillepladsen, indtil 

forseelsen er rettet, jvf. § 12.03. 
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9.04 Elektronisk holdkort. 
 

Før det annoncerede kamp starttidspunkt, skal alle hold gennem vor elektroniske APP (DAI Fodbold), udfylde og 

indsende et holdkort. 

 

Fodboldudvalget har udfærdiget en vejledning, som findes på vor hjemmeside: 

www.dai-fodbold.dk  

 

Holdkortet skal udfyldes med de spillere der skal optræde i kampen, og kun udfyldes med deres licensnummer samt 

trøjenummer, hvorefter det skal indsendes elektronisk. 

 

Spillere som ikke optræder på det indsendte holdkort, må ikke deltage i kampen, og sker dette alligevel, vil det blive 

betragtet som brug af ulovlig spiller, jvf. § 5.06. 

  

Ikke rettidigt indsendt holdkort vil blive betragtet som manglende holdkort, og takseret i.h.t. takstbladet.  
 

 

9.05 Linjedommere. 
 

Hver klub er pligtig til, at stille med en linjevogter til en af DAI fastsat kamp. 

 

a)    Stiller en klub op til en kamp uden en person der kan fungere som linjevogter, kan kampens dommer beordre 

en spiller ud på sidelinjen for at fungere som linjevogter. Holdets anfører skal selv udpege denne spiller. 

 

b)    I Mesterrækken, samt i slutspils kampe hvor Dommerklubben stiller med linjevogtere, gælder denne regel 

ikke.  

 

 

9.06 Kamparrangør. 
 

Den klub som er nævnt først i turneringsplanen er arrangør af den aktuelle kamp. 

 

a)    Den arrangerende klub er pligtig til at sørge for at banen er spilleklar til det i turneringsplanen fastsatte 

tidspunkt før kampens begyndelse. 

 

b)    For spilleklar bane kræves at: 

a. Banen er korrekt opkridtet. 

b. En 11-mands bane er forsynet med hjørneflag. 

c. Banen er forsynet med mål, jvf. reglerne for associationsfodbold. 

 

c)    Den arrangerende klub er ligeledes pligtig til at stille med en kampbold, ligesom reservebold skal holdes i 

beredskab. 

 

d)    Alle kampe skal afvikles med målnet. 

 

e)    Såfremt den arrangerende klub gør sig skyldig mod ovennævnte, kan klubben fradømmes eventuelle point, 

vundet i denne kamp, og modparten erklæres som vinder med resultatet 3-0. 

 

f)    Kan en klub bevise at den ingen indflydelse har på opkridtningen af banen, samt anlæggets forsømmelse 

vedrørende banen, kan den arrangerende klub ikke lastes derfor. 

 

 

9.07 Indsigelser mod kampens arrangør. 
 

Indsigelser mod banen, boldene eller andre rekvisitter skal inden kampens begyndelse gives til dommeren af det 

protesterende holds anfører, for at en sidenhen evt. protest kan tages til følge. 

http://www.dai-fodbold.dk/
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a)    Såfremt indsigelse til dommeren, jvf. § 9.07, bliver det dommeren der skønner hvorvidt kampen kan 

gennemføres. 

 

b)    I tilfælde af gennemførelse af kampen under protest fra et af holdene indberettes dette umiddelbart efter 

kampen af såvel dommeren, som den protesterende klub. Fodboldudvalget / Protestudvalget afgør protesten og 

meddeler begge klubber afgørelsen skriftligt. 

 

c)    I tilfælde hvor dommeren godtager det berettigede i protesten, og kampen ikke gennemføres, indsender såvel 

dommeren som de deltagende klubber, en indberetning til Fodboldudvalget, der så skal behandle sagen, som 

under punkt b. 

 

 

 

 

§ 10 Protester og Protestudvalg 
 

 

10.01 Nedlæggelse af protest 
 

Mener anføreren for et hold under en kamp, at dommeren har foretaget urigtig eller partisk anvendelse af lovene, skal 

han for at hans indsigelse kan blive taget til følge, umiddelbart efter kendelsen over for dommeren på selve 

spillepladsen protestere imod afgørelsen. 

 

Mener anføreren for et hold, at modstanderne under en kamp benytter ulovlige spillere, og gør dommeren opmærksom 

på dette, skal dommeren efterfølgende tage den påståede spillers navn samt fødselsdato.  Dommeren skal efterfølgende 

sende resultatet af stikprøven ind til Fodboldudvalget. 

 

a) Undlader klubben efterfølgende at indsende den skriftlige protest til Fodboldudvalget, idømmes klubben en 

bod, jvf. takstbladet pr. spiller der overfor dommeren på banen er forlangt navnetjek på.  

 

b) Opdager en klub efter en kamp, (og dermed ikke har haft muligheden for nedlæggelse af protest på banen), at 

modstanderne har benyttet en spiller uden gyldig licens, er fristen for rettidig indsendelse af en protest 

forlænget til 8 hverdage, jvf. § 5.06 c) 

 

c)    Klubben skal herefter indsende en skriftlig protest til Fodboldudvalget, vedlagt det obligatoriske protestgebyr 

jvf. takstbladet. Protesten skal være Fodboldudvalget i hænde inden officiel lukketid på 3. dagen efter kampen 

hvori der er nedlagt protest i (lørdag/søndag gælder ikke for 1 dag). 

 

d)    Vil en klub protestere over en af Fodboldudvalget afsagt kendelse til Protestudvalget, skal protesten være 

Fodboldudvalget i hænde senest 10 dage fra post stemplet afsendelse fra Fodboldudvalget. Fodboldudvalget 

skal så herefter tilsende protesten til Protestudvalget. 

 

e)    En eventuel protest fra en klub over en af Fodboldudvalget afsagte kendelse/karantæne, har ikke nogen 

opsættende virkning på denne kendelse/karantæne, indtil Protestudvalget har behandlet protesten. Undtaget for 

ovenstående er kun karantæne domme, som strækker sig ud over 4 spilledage (De første 4 spilledages 

karantæne har ikke opsættende virkning på en evt. protest, og skal derfor altid afsones). 

 

f)    Mener en klub at der er blevet gjort forkert brug af turneringsreglerne, må klubbens bestyrelse senest 2 dage 

efter forseelsen skriftligt tilsende Fodboldudvalget en beretning/protest, bilagt det obligatoriske depositum.  

 

g)    Perioden fra den sidste mandag i juni måned, til den første søndag i august måned (begge dage inkl.) regnes 

protestsager som en dag. 
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10.02 Gebyr. 
 

Ved indsendelse af en protest, som skal behandles af Protestudvalget, skal der indbetales et protestgebyr jvf. 

takstbladet som depositum, for at sagen kan blive behandlet. 

 

a) Protester der indsendes uden betalt depositum (opkræves ved fremsendelse af faktura), eller indsendes 

senere end den i § 10.01 stk. c) og f) foreskrevne frist, vil blive afvist af Fodboldudvalget uden en 

behandling.  

 

b) Såfremt en protest af Protestudvalget tages til følge, tilbagebetales depositum. 

 

 

10.03 Anklageskrift 
 

Før behandlingen af en protest hvor en eller begge parter er indkaldt til et protestmøde, skal Protestudvalget altid 

udlevere anklageskriftet til den anklagede part senest 2 dage før protestmødet. 

 

 

10.04 Sagsbehandlingen 
 

Protestudvalget kan indkalde sagens parter til en mundtlig afhøring. Ved en sådan indkaldelse skal den/de indkaldte 

have et skriftligt varsel på 8 dage, fra post påstemplet eller afsendte E-mail dato. 

 

a)    En klub der har indsendt en protest og udebliver fra behandlingen af protesten på trods af skriftlige indkaldelse, 

idømmes en bod jvf. takstbladet. 

 

b)   En klub der er indkaldt som modpart, men udebliver fra behandlingen af protesten uden afbud, idømmes en bod 

jvf. takstbladet. 

 

 

 

§ 11 Ajourføring af reglerne 
 

 

11.01 Turneringsreglerne. 
 

Fodboldudvalget er pligtig til at ajourføre såvel eksisterende som nyvedtagende turneringsregler. 

 

a) Disse ajourførte turneringsregler opdateres på DAIs hjemmeside hurtigst muligt efter afholdt Idrætsmøde, 

sammen med referatet fra årets Idrætsmøde. 

 

 

§ 12 Dommerens rettigheder og pligter 
 

 

12.01 Dommerpåsætning. 
 

Dommerne til turnerings- samt pokalkampene ansættes af et udvalg fra Dommerklubben. 

 

a)    Dommerne honoreres med det til enhver tid fastsatte salær af de til Regionen indbetalte dommersalær. 
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b)    Dommerklubben er pligtig til at sende dommere til alle turnerings og pokalkampe, til det vedtagne 

dommersalær uden ekstra udgifter for flyttede kampe, når flytningen er meddelt Dommerklubben med mindst 

10 dages varsel. Undtaget herfra er dog aflysninger på grund af vejret. 

 

c)    Har Dommerklubben ingen mulighed for at stille dommere til samtlige turneringskampe, skal de inden 14 dage 

førend en turneringsstart have forhandlet med Fodboldudvalget om i hvilke rækker der i årets løb, ikke stilles 

dommere eller linjevogtere til rådighed fra Dommerklubben.  

 

d)    Fodboldudvalget har til enhver tid den endelige prioriterings kompetence for i hvilke rækker dommerne kan 

fratages. 

 

e)    Fodboldudvalget skal herefter meddele samtlige klubber i de berørte rækker, at der til årets turnering ikke vil 

blive udsendt dommere fra Dommerklubben på grund af dommermanglen, og samtidig pålægge de hold som 

nævnt først i kampprogrammet, at de selv skal sørge for en dommer/leder til at dømme kampen. 

 

f)    Dette gøres ved et simpelt dekret fra udvalget med retningslinjer for indberetningspligt, samt 

straffebestemmelse når en pålagt klub undlader at stille med omtalte dommer/leder. 

 

g)    Har Fodboldudvalget udstedt et dekret for en eller flere dommerløse rækker, bortfalder turnerings reglernes § 

12.02 med underafsnit automatisk. 

 

h)    Hvis varslet om flyttede kampe er Dommerklubben i hænde mindre end 10 dage før den fastsatte kampdag, 

tilkendes Dommerklubben et ekstra gebyr på 30 % af det enhver gældende dommersalær for kampen. 

 

 

 

12.02 Udeblivelse af dommer 
 

Såfremt en dommer udebliver fra en kamp, er anførerne for de to hold berettiget til, såfremt enighed herom kan opnås, 

at ansætte en anden dommer. 

 

a)    Hvis en dommer ikke er til stede, eller en af anførernes samtykke ikke opnås, indberettes dommerens 

udeblivelse til Fodboldudvalget, og kampen udsættes og fastlægges på ny af Fodboldudvalget.  

 

b)    Såfremt en dommer ansættes af anførerne i fællesskab, kan en evt. senere protest over dommervalget ikke 

tages til følge. 

 

c)    Tilfældet skal under alle omstændigheder indberettes til Fodboldudvalget, af de respektive klubbers 

bestyrelser, senest 2 dage efter hændelsen, ligesom den fungerende dommer, såfremt kampen er spillet, skal 

vedkommende foretage en skriftlig indberetning. 

 

d)    Såfremt en af de berørte klubber undlader skriftligt at indberette det skete indenfor tidsfristen på 2 dage taber 

denne klub kampen med cifrene 3-0. 

 

e)    Undlader begge holdene skriftligt at indberette det skete indenfor tidsfristen på 2 dage, tabes kampen af begge 

hold, og holdenes målscore nedskrives med -3 mål. 

 

 

 

12.03 Spilledragter 
 

En dommer der på banen skønner, at de to holds spilledragter frembryder så stor lighed med hinanden at fejltagelser kan 

forekomme, kan det kræves at udeholdet, jvf. § 9.03 stk. a, skal foretage sådanne ændringer i sin spilledragt, at 

fejltagelser er udelukket. I sådanne tilfælde henvises i øvrigt til § 9.03. 
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12.04 Indberetningspligt 
 

Såfremt en dommer benytter sig af sin ret til at afbryde en kamp eller udvise en spiller fra banen, skal han samme dag 

indberette det skete til Fodboldudvalget, der i alle tilfælde har ret til at træffe afgørelser, der må anses for nødvendige, 

dog med ansvar overfor Idrætsmødet. 

 

 

12.05 Dommer på rejse 
 

Såfremt der kommer et udvalgt Regionshold på rejse, skal der følge en DAI-dommer med, som er pligtig til at dømme 

mod normalt salær eller påtage sig andet lederarbejder på turen, hvis han pålægges dette af Fodboldudvalget. 

 

a) Hvis dommertrio er inviteret med på en tur, skal den ene af dommerne være den person som nævnt i § 12.05. 

 

b) I tilfælde hvor dommeren ikke bliver pålagt opgaver på turen, skal han deltage på samme økonomiske 

betingelser som spillerne. 

 

 

 

§ 13  Pointberegning, samt op & nedrykning 
 

 

13.01 Point tildeling 
 

Pointberegning er som følger i samtlige rækker: 

 

• Vundet kamp tæller 3 point 

• Uafgjort kamp tæller 1 point 

• Tabt kamp tæller  0 point 

 

 

13.02 Placering i tabellen 
 

Holdenes placering i en række afgøres efter følgende retningslinjer: 

 

1. Udgåede hold placeres nederst 

2. Flest kamp point 

3. Indbyrdes kamp 

4. Bedst mål difference 

5. Flest scoret mål 

6. Lodtrækning 

 

 

13.03 Række afvikling 
 

Alle udendørs rækker spilles som en dobbeltturnering, og såfremt der til en række er anmeldt mindre end 8 hold, mødes 

holdene 3 gange. nr. 1 og nr. 2 i alle rækker tildeles et diplom. 

 

a)    Vinderne i alle vore Mesterrækker erklæres som Regionmester. 
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b)    Ingen klub kan være repræsenteret i en række / pulje med mere end et hold, med mindre der kun findes en 

række i kategorien. Såfremt et hold spiller sig til en plads der berettiger oprykning, eller en kamp om 

oprykning, spærres holdet af denne regel, og pladsen overlades automatisk til det hold i rækken der har 

placeret sig lige efter. 

 

c)    Inddeling i hver række foretages af Fodboldudvalget ved lodtrækning. 

 

d)    I A-rækkerne placeres der så vidt muligt, lige mange 2. hold i hver række. 

 

e)    Fodboldudvalget kan udstede et ”wildcard” til indplacering af et hold i en række, i udendørs som Futsal 

turneringen, med ansvar overfor Idrætsmødet. Dette kræver dog, at klubben skriftligt ansøger om denne 

indplacering vedlagt begrundet og dokumenterede referencer. 

 

 

13.04 Regler for op- og nedrykning 
 

Efter pointturneringens afslutning foretages op- og nedrykning efter følgende retningslinjer. 

 

a)    Senior Mesterrækkerne: De to dårligst placerede af de oprindeligt tilmeldte hold rykker ned i A-rækkerne. 

Det tredje dårligst placerede hold spiller en kamp mod vinderen af kampen mellem de to 2ére fra A-rækkerne, 

om retten til at forblive i Mesterrækken. 

 

b)    Senior A-rækkerne: Vinderne af de to A-rækker rykker op i Mesterrækken. 2érne i de to A-rækker spiller en 

kamp om retten til at møde det tredje dårligst placerede hold fra Mesterrækken, hvorefter der spilles om en 

plads i Mesterrækken. De to dårligst placerede af de oprindeligt tilmeldte hold i hver af de to A-rækker, rykker 

ned i B-rækkerne. Det tredje dårligst placerede hold i A-1 rækken spiller en kamp mod vinderen af kampen 

mellem 2érne i B-1 rækken og B-2 rækken, om retten til at forblive/rykke op i A-rækkerne. Det tredje dårligst 

placerede hold i A-2 rækken spiller en kamp mod vinderen af kampen mellem 2érne i B-3 rækken og B-4 

rækken om retten til at forblive/rykke op i A-rækkerne.  

 

c)    Senior B-rækkerne: Vinderne af de 4 B-rækker rykker op i A-rækkerne. 2érne i B-1 og B-2 rækkerne spiller 

en kamp om retten til at møde det tredje dårligst placerede hold fra A-1 rækken, i en kamp om en plads i en af 

næste års A-rækker. 2érne i B-3 og B-4 rækkerne spiller en kamp om retten til at møde det tredje dårligst 

placerede hold fra A-2 rækken, i en kamp om en plads i en af næste års A-rækker. De to dårligst placerede af 

de oprindeligt tilmeldte hold, i hver af de fire B-rækker, rykker ned i C-rækkerne. Det tredje dårligst placerede 

hold i samtlige Senior-7 B-rækker spiller en kamp mod vinderen af bedste 2ér fra en af Senior-7 C-rækkerne, 

jvf. stk. d). 

 

 

d)    Senior C-rækkerne: Vinderne af de 8 Senior-7 C-rækker rykker op i B -rækkerne. 2érne i Senior-7 C-1 og C-

2 rækkerne spiller en kamp om retten til at møde det tredje dårligst placerede hold i Senior-7 B-1 rækken. 

2érne i Senior-7 C-3 og C-4 rækkerne spiller en kamp om retten til at møde det tredje dårligst placerede hold i 

Senior-7 B-2 rækken. 2érne i Senior-7 C-5 og C-6 rækkerne spiller en kamp om retten til at møde de tredje 

dårligst placerede hold i Senior-7 B-3 rækken. 2érne i Senior-7 C-7 og C-8 rækkerne spiller en kamp om retten 

til at møde det tredje dårligst placerede hold i Senior-7 B-4 rækken. 

 

e)    I Senior-11-mands B-rækkerne rykker de to dårligst placerede hold ned i efterfølgende turnerings C-rækker. 

 

f)    I Senior-11-mands C-rækkerne rykker de 8 bedst placerede hold op. 

 

g)    Såfremt en af de i § 13.04 omtalte slutspilskampe, ender uafgjort efter den ordinære spilletid, spilles der til der 

er fundet en vinder af kampen, jvf. afsnit om pokalkampes afvikling. 

 

h)    I tilfælde hvor turneringen ikke er udskrevet som pyramide opdelt, men i en lige linje rækkefølge (M-A-B-C- 

osv..), er der kun 2 nedrykkere og 2 oprykkere fra rækkerne. 
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13.05 Oprykning af hold ved frafald i tilmeldinger 
 

I de tilfælde hvor en række har frafald inden turneringens afslutning, eller ved færre tilmeldte hold til nyt års turnering, 

kan der indsættes et hold på et ”wildcard” jvf. § 13.03 f), eller der rykkes det antal hold op fra underliggende række, der 

skal til for at bringe rækken op på fuldt antal hold. 

 

De hold som skal rykkes ekstraordinært op, er de hold fra underliggende rækker, som er bedst placeret jvf. § 13.02 

 

 

13.06 Klubber der foretager fusion 
 

Når to eller flere klubber ønsker at fusionere under en af klubbernes navn, og de til efterfølgende turnering tilmelder 

total samme antal hold som de fusionerede klubber havde tilmeldt forudgående turnering vil indplaceringen i 

førstkommende turnering være uændret i forhold til opnåede resultater i forudgående turnering. 

 

Tilmelder samme fusionerede klubber færre antal hold til efterfølgende turnering, skal afgangen være fra lavest 

placerede række. 

 

En sammenlægning eller fusion kan ikke foretages førend de fusionerede klubber har udredt hver deres økonomiske 

mellemværende med Forbund, Region samt Fodboldudvalg. 

 

 

13.07 Afvikling af slutspilskampe 
 

Ender en slutspilskamp efter normal spilletid uafgjort, skal vinderen findes efter samme system som i pokalkampe. 

 

 

 

 

§ 14 Pokalturneringerne 
 

 

14.01 Hvem kan deltage? 
 

For at deltage i Pokalturneringen gælder samme regel, som for den ordinære turnering. 

 

a)    For Senior udskrives Pokalturnering i 11- mands samt 7-mands rækkerne.  

 

b)    For Old-Boys 11-mands rækkerne udskrives Pokalturnering, dog skal der være tilmeldt mindst 6 hold førend 

der afvikles turnering. 

 

c)    I Senior 11-mands turneringen seedes holdene efter følgende regler: 

 

d)    I første runde deltager kun hold fra C-rækkerne. 

 

e)    I anden runde deltager vinderne fra første runde, samt tilmeldte hold fra B- rækkerne. 

 

f)    I tredje runde deltager vinderne fra anden runde, samt de tilmeldte hold fra A-rækkerne. 

 

g)    I fjerde runde deltager vinderne fra tredje runde, samt de tilmeldte hold fra Mesterrækken. 

 

h)    De resterende runder afvikles efter almindelig lodtrækning mellem de tilbageværende klubber. 

 

i)    Ved kvartfinaler og fremefter må der ikke være oversiddere. Derfor bemyndiges Fodboldudvalget til at sætte 

hold tidligere ind i Pokalturneringen, end reglerne i denne paragraf ellers foreskriver. 
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j)    Disse hold findes ved simpel lodtrækning, iblandt efterfølgende gruppes tilmeldte hold. 

 

k)    Dommerklubben stiller med linjevogtere i førsteholds Pokalturneringen, til alle kampe fra det tidspunkt hvor 

Mesterrække klubberne indtræder i Pokalturneringen, samt til finalerne i de øvrige turneringer. 

 

 

14.02 Termin 
 

Regionens Pokalturneringer afholdes efter cupsystemet, og følger pointturneringen med start om foråret og slutkamp 

om efteråret. 

 

 

14.03 Betingelse for deltagelse 
 

En klub der ikke deltager i den ordinære 11-mands turnering, kan ikke deltage i kredsens 11-mands Pokalturnering. 

 

a) I Futsal Pokalturneringen kan Old-Boys hold godt deltage i Senior Pokalturneringen. 

 

b)  Såfremt en klub udebliver, eller melder afbud til en pokalkamp, betales hele dommersalæret af den klub der 

udebliver eller melder afbud. 

 

 

14.04 Lodtrækning 
 

Lodtrækning til afvikling af Pokalturneringerne foretages af Fodboldudvalget ved turneringstilrettelæggelsen. 

 

 

14.05 Cupsystemet 
 

I alle pokalkampe skal der findes en vinder. 

 

I tilfælde af uafgjort kamp, spilles en omkamp i umiddelbar forlængelse af hovedkampen. Ender denne ligeledes 

uafgjort, afgøres kampen ved straffesparks konkurrence efter følgende regler: 

 

Det er kun spillere der ved kampens forlængede spilletids afslutning, som kan deltage i straffesparks konkurrencen. Dog 

kan en målmand hvis han er blevet skadet erstattes af en af de på holdkortet navngivne spillere, med mindre denne 

spiller ikke er udvist fra kampen. 

 

Hvis et hold slutter med flere spillere end det andet hold, skal dette hold reducere deres hold, så begge hold har lige 

mange spillere til rådighed i straffesparks konkurrencen. 

 

Hvert hold udpeger 5 spillere, der efter tur og skiftevis mellem holdene, sparker hver et straffespark. Dommeren 

foretager en lodtrækning, om hvem der skal påbegynde sparkene. Såfremt denne omgang ender uafgjort, sparker to nye 

spillere (en fra hvert hold) hver et straffespark. Ender denne omgang også uafgjort fortsættes igen med to nye spillere, 

som hver sparker et straffespark. Der fortsættes på denne måde til der er fundet en vinder. 

 

a)    I 11-mands kampe er omkampen på 2 x 15 minutter 

 

b)    I Old-Boys 11-mands rækkerne skal omkamp i forbindelse med hovedkamp kun vare 2 x 10 minutter. 

 

c)    I 7-mands Senior rækkerne henvises til § 15.11 

 

d)    Der spilles efter love for associationsfodbold, med anbefalinger til nationale og kontinentale Forbund, 

angående hvilket hold der efter en uafgjort kamp skal erklæres for vinder af en pokalkamp. Dette gælder for 

alle rækker. 
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14.06 Finalerne 
 

Pokalfinalerne skal altid afvikles på en lukket bane, og besked til klubberne samt Dommerklubben, om afviklingsbane, 

dato og tid skal afsendes senest 14 dage før kampen. 

 

 

14.07 Dommersalær 
 

Dommersalær for deltagelse i Pokalturneringen, opkræves af Fodboldudvalget efter afslutningen af turneringen, og 

beregnes efter antallet af de spillede kampe. 

 

Hold som udebliver fra en pokalkamp, eller melder afbud til en pokalkamp skal udover bøde i.h.t. reglerne, også betale 

det fulde dommersalær for kampen. 

 

 

14.08 Præmier 
 

I alle pointturneringerne tildeles præmier i form af et diplom til alle rækkevinderne. 

 

Vinderne af vore Mesterrækker tildeles ligeledes en pokal. 

 

Der tildeles medaljer i alle Mesterrækkerne til nr. 1 og 2, dog maksimalt 20 stk. pr. hold. 

 

I Pokalturneringerne tildeles der en pokal til nr. 1 samt medaljer til begge finalister, dog maksimalt 17 stk.pr. hold. 

 

 

 

 

§ 15 7-mands fodbold 
 

 

15.01 Spillepladsen 
 

Der spilles på en bane med maksimummålene 65 x 51 meter (en halv fodboldbane) som kan opstreges i henhold til 

følgende mål: 

 

Mål feltet markeres med 3 krydser, 10 meter fra målstang langs mållinjen, 8 meter ind på spillepladsen midt for målet. 

Dette kryds er også straffesparkspletten. Mål felt og straffesparksfelt er identiske. 

 

 

15.02 Spilletiden 
 

Spilletiden i en 7-mands kamp er 2 x 30 minutter. 

 

  

15.03 Holdstørrelsen 
 

Et hold består af op til 10 spillere, hvoraf der maximalt må være 7 spillere på banen samtidigt. 

 

a)    En spiller skal være målmand og adskille sig fra de øvrige spilleres spilledragt. 

 

b)    Alle spillere skal bære tydeligt ryg numre jvf. 9.03 stk. f). 

 

c)    Der spilles med flydende udskiftning, som i 11-mands turneringen.   
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d)    Udskiftning skal ske indenfor 5 meter fra midterlinjen, og ind på egen banehalvdel. 

 

e)    Såfremt et af de fremmødte hold efter 10 minutters spil ikke har 6 spillere, afbrydes kampen og modstanderen 

tildeles sejren med 3-0. Er mål regnskabet efter de 10 minutters spil bedre end 3-0 er dette resultat gældende, 

jvf. § 8.02. 

 

f)    Såfremt ingen af de fremmødte hold efter 10 minutters spil har rådet over mindst 6 spillere, afbrydes kampen 

og ingen af de to hold opnår point, hvorimod kampen betragtes som afviklet. I dette tilfælde nedskrives begge 

holds mål regnskab med -3 mål, jvf. § 8.02. 

 

 

15.04 Igangsættelse af spillet 
 

Begyndelsessparket er retnings frit. 

 

 

15.05 Frispark 
 

Alle frispark er direkte. 

 

 

15.06 Afstandsreglen 
 

Afstandsreglen ved frispark formindskes fra 9,15 meter til 5,50 meter. 

 

Målspark tages inden for en afstand af 2 meter fra den målstang,  

 

 

15.07 Offside 
 

Offside reglen er annulleret. 

 

 

15.08 Advarsler og udvisninger 
 

Der henvises til § 5.11 og § 5.12 samt § 5.13. 

 

 

15.09 Aldersgrænser 
 

Der henvises til § 4.01 og straffebestemmelserne for brug af en spiller der ikke overholder disse, er som i de øvrige 

rækker. 

 

 

15.10 Deltagelse på andre hold 
 

En spiller som deltager på et 7-mandshold kan godt optræde på klubbens, eller andre klubbers 11-mands hold, hvis 

spilleren har opnået dispensation herfor. 

 

For at være deltager berettiget på en klubs 7-mands hold, når spilleren normalt deltager på en anden klubs 11-mands 

hold, kræves det at den klub hvor spilleren optræder på 11-mandsholdet ikke selv har et 7-mandshold. 

 

a)     I 7-mands turneringen kan der gives dispensation for spillere der til daglig optræder på andre unioners 11-

mands hold. (se aftale med DBU København). 
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b)     Klubberne skal selv holde sig orienteret med om de spillere som de har på dispensation, er idømt karantæne. 

 

c)     I tilfælde hvor en spiller skal optræde på en klubs 7-mands hold, og spilleren normalt spiller 11-mands 

fodbold i en anden klub, skal der udfærdiges en særlig licens af Fodboldudvalget, førend spilleren er deltager 

berettiget på et 7-mandshold. Denne licens gælder kun for indeværende sæson, og skal herefter fornyes. 

 

 

15.11      7-mands Pokalturnering 
 

For 7-mands Seniorer udskrives en Pokalturnering, hvor der kun kan tilmeldes lige så mange hold, som klubben 
har tilmeldt til den ordinære 7-mands turnering. 
 

a) Holdene seedes efter følgende regler: 

 

b) I første runde deltager kun holdene fra D-rækkerne 

c) I anden runde deltager vinderne fra 1. runde samt tilmeldte hold fra C-rækkerne. 

d) I tredje runde deltager vinderne fra 2. runde, samt tilmeldte hold fra B-rækkerne. 

e) I fjerde runde deltager vinderne fra 3. runde, samt tilmeldte hold fra A-rækkerne 

f) I femte runde deltager vinderne fra 4. runde, samt tilmeldte hold fra Mesterrækken. 

g) De resterende runder afvikles efter lodtrækning blandt de tilbageværende hold. 

h) Ved kvartfinaler og fremefter må der ikke være oversiddere. Derfor bemyndiges Fodboldudvalget til, at sætte 

hold tidligere ind i Pokalturneringen, end reglerne ellers foreskriver. Disse hold findes ved simpel lodtrækning, 

iblandt efterfølgende gruppes tilmeldte hold. 

i)  I tilfælde af uafgjort kamp, afgøres de indledende runder ved straffespark. Fra ottendedelsfinalerne og 

fremefter er der forlænget spilletid på 2 x 5 minutter, og derefter straffespark. Straffespark konkurrencen 

startes med 5 spark pr. hold, efter følgende regler 

 

j) Det er kun spillere som er på banen ved kampens afslutning, som kan deltage i en straffesparkkonkurrence. 

Dog kan en målmand hvis han er blevet skadet erstattes af en af de på holdkortet navngivne spillere, med 

mindre denne spiller ikke er udvist af kampen. 

k) Hvis et hold slutter med flere spillere end det andet hold, skal dette hold reducere deres hold, så begge hold har 

lige mange spillere til rådighed. 

 

15.12         Pokalturnering for Veteraner/ SuperVeteraner 

For Veteran 7-mands, og Superveteran 7-mands rækkerne kan der udskrives en Pokalturnering. Dog skal der være 

mindst 6 hold tilmeldt, førend der afvikles turnering. 

 

 

15.13 Henvisninger 
 

Hvor disse særregler for afvikling af 7-mands fodbold ikke er udførligt beskrevet, gælder de normale turneringsregler 

for afvikling af DAI-fodbolden i Region Hovedstaden. 
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§ 16 Tvivl, udvalgte hold, diverse 
 

 

16.01 Tvivls spørgsmål 
 

Tvivls spørgsmål vedrørende turneringsreglernes fortolkning, vil blive behandlet af Fodboldudvalget. 

 

 

16.02 Spillere på udvalgte hold 
 

Spillere der ikke har deltaget i den ordinære turnering indenfor det halvår hvori et udvalgt hold skal spille, kan ikke 

deltage på dette. 

 

a)    For at deltage på et udvalgt Regionshold skal en spiller have deltaget på sit klubhold i mindst 4 

turneringskampe. 

 

b)    Ved flytning af fastsatte kampe, som kolliderer med spillerens deltagelse på et udvalgt hold, henvises til § 

7.04. 

 

 

16.03 Kontrol af spillere 
 

Fodboldudvalget forbeholder sig ret til at foretage stikprøver under turnerings- samt pokalkampe, på de deltagende 

spilleres berettigelse til at deltage i kampen. 

 

Medlemmer af Fodboldudvalget og Dommerklubben kan, som regel i pausen, optage fortegnelse over holdenes spillere, 

der sidenhen konfereres med klubbens hold- og licenskort. 

 

Det pålægges klubberne at underrette spillerne om, at de er pligtige i sådanne tilfælde at afgive nøjagtige oplysninger, 

om deres fulde navn samt fødselsdato. 

 

Når der foretages kontrol af spillere, kalder kontrollanten samtlige spillere frem enkeltvis, og forespørger om spillerens 

navn samt fødselsdato. 

 

Det påhviler samtidig hver enkelt spiller efterfølgende, at se om kontrollanten har noteret de oplysninger korrekt, som 

spilleren har oplyst til kontrollanten. 

 

Konstaterer kontrollanten, at spillerne bliver oplyst om deres fødselsdato fra anden side stoppes kontrollen, og 

kontrollanten skal herefter indberette dette til Fodboldudvalget, som herefter træffer en afgørelse i henhold til § 5.06.  

 

 

 

16.04 Trænere samt holdlederes opførsel 
 

Det er forbudt trænere, holdledere, klubledere eller andre på usportslig måde at henvende sig til spillerne eller 

dommeren under kampen. 

 

a)    Dommeren har ret til, såfremt ovenstående overtrædes, at bortvise personer der overtræder dette forbud fra 

spillestedet. 

 

b)    En sådan bortvisning skal dommeren omgående indberette til Fodboldudvalget, der så tager stilling i sagen. 

 

c)    Trænere, holdledere, klubledere og andre tilhørsforhold til en af de deltagende klubber, vil blive betragtet som 

spillere, og bortvisningen vil blive bedømt ud fra turneringsreglernes § 5.12 og § 5.13. 
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16.05 Fodboldudvalgets beføjelser 
 

Fodboldudvalget kan træffe de afgørelser, som anses for nødvendige for at få turneringen afviklet. Sådanne afgørelser 

sker med ansvar overfor Idrætsmødet. 

 

 

 

 

§ 17    Turneringsreglerne revideret 
 

 

Disse turneringsregler er med revision, vedtaget på sidste Idrætsmøde. 

 

Revideret med ændringer fra Idrætsmødet den 3. december 2018 sammen med efterfølgende retningslinjer.  

 

 

JFL og AC 16.01.2019 
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Serviceoplysning 1. 
 

Retningslinjer vedr. udvisninger  
 
Der idømmes mindst 2 spilledags karantæne for hver af følgende forseelser: 

 

 

2. ADVARSEL/TIDSBEGRÆNSET UDVISNING I SAMME KAMP, givet for nedenstående:  

 

• Protester mod dommerens kendelser ved ord eller handling 

• Usportslig opførsel 

• Gentagne gange at overtræde spillets love 

• Ikke overholder afstandsregel 

• Kaste/sparke bolden væk 

• At forhale en igangsættelse 

• Holde eller puffe en modspiller 

• Angribe en modspiller med skulderen 

• Indtræde/genindtræde i spillet uden dommerens tilladelse 

• Farligt spil 

• Andet jf. øvrige oplysninger 

• Berøve oplagt scoringsmulighed uden fare for modspiller (forsætligt at spille bolden med hånden, 

puffe eller holde modstander, angribe modstander m/skulder, benspænd.) 

• Utilladelig spillemåde, overtræde spillets love u/fare for modstander 

• Bruge fornærmeligt eller upassende sprog/tegn. 

• Voldsom adfærd i øvrigt. 

• Voldsom tackling i kamp om bolden 

 

 

 

Der idømmes mindst 3 spilledages karantæne for hver af følgende forseelser:  

 

• Berøve oplagt scoringsmulighed, hvor modstander bringes i fare. 

• Voldsom tackling uden bold i nærheden 

• Andre forseelser, hvor modstander bringes i fare. 

• herunder kaster bolden mod modspiller/dommer/linjedommer eller forsøg herpå.  

• Andet jf. øvrige oplysninger. 

 

 

 

 

Der idømmes mindst 11 spilledages karantæne for hver af følgende forseelser:  
 

• Slå, sparke eller spytte modspiller. 

• Ødelægge dommerens udstyr 

 

Karantænen forhøjes med yderligere 1 spilledag for HVER af følgende forhold, der måtte forekomme i forbindelse med 

udvisningen:  

 

• Nægte at oplyse navn til dommeren 

• Ikke øjeblikkeligt at forlade banen (gå til omklædning) 

• Bruge fornærmeligt eller upassende sprog/tegn. 
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Forseelser af fysisk art mod dommer/linjedommer:  

 
• Vil ALTID idømmes mindst 1 års karantæne 

 

Karantænen forhøjes med yderligere 5 spilledage for HVER af følgende forhold, der måtte forekomme i forbindelse 

med udvisningen:  

 

• truende adfærd mod dommer/linjedommer/modspiller efter udvisningen 

 

 

 

3. udvisning i løbet af sæsonen til samme spiller:  

 
• Forhøjes karantænen yderligere med 1 spilledag 

 

 

Trænere og ledere:  

 

• Trænere og ledere der udviser usportslig optræden vil blive tildelt karantæne. Tilsvarende kan den 

pågældende klub idømmes en bøde. 
 

 

Ankemyndighed:  

 
• DAI´s Protestudvalg. Der henvises til turneringsreglementets § 10. 
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Takst blad: 
 

 

Priser og afgifter i indeværende periode. 
 
Depositum ved indmeldelse Kr. 1.000,- 

Forbundskontingent pr. år Kr. 600,- 

Rabat pr. klub pr. år hvis de gør fremmøde på det 

ordinære Idrætsmøde 

Kr. 250,- 

 

 

Deltagergebyrer: 
 
Startgebyr pr. tilmeldt 11-mands hold Kr. 2.750,- 

Startgebyr pr. tilmeldt 7-mands hold  Kr. 2.350,- 

Startgebyr pr. tilmeldt 5-mands hold Kr. 2.350,- 

Startgebyr pr. tilmeldt pokal hold Kr. 900,- 

Startgebyr pr. tilmeldt Futsal hold Kr. 1.100,- 

Kampafgift (IT-omkostninger) pr. kamp Kr. 30,- 

 

 

Protest- & bødetakster: 
 
Afbud til kamp tidligere end 48 timer før kampstart Kr. 0,- 

Afbud til kamp i tidsrummet mellem 48 og 24 timer 

inden kampstart 

Kr. 250,- 

Afbud til kamp senere end 24 timer inden kampstart Kr. 600,- 

Anmodning om flytning af kamp Kr. 300,- 

Brug af karantæneramt spiller (pr. spiller) Kr. 500,- 

Brug af ulovlig spiller (f.eks. ikke spilleberettiget) Kr. 500,- 

Protest gebyr nedlagt på banen Kr. 500,- 

Protestgebyr Kr.  500,- 

Kamp stoppet af dommeren (den ansvarlige klub) Kr. 1.000,- 

Udvandring fra kamp Kr. 1.000,- 

Udelukkes eller trækkes et hold efter turneringsstart Kr.  1.000,- 

Trækning af hold inden turneringsstart Kr.  500,- 

Ikke indsendt elektronisk holdkort Kr. 150,- 

Nægtelse oplyst data til dommeren (pr. spiller) Kr. 200,- 

 

 

Dommersalærer: 
 

Pr. 11-mands hjemmekamp inkl. kørsel og adm. Kr. 310,- 

Pr. 7-mands hjemmekamp inkl. kørsel og adm. Kr. 245,- 

Pr. 5-mands hjemmekamp inkl. kørsel og adm. Kr. 245,- 

Pr. Futsal kamp (både hjemme og ude) inkl. kørsel og adm. Kr. 245,- 

 

Linjedommersalær følger kampdommerens salær. 

 

(Dommersalæret i dette takstblad er vejledende, idet dette salær altid vil følge den skattefrie sats). 
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Eksempler på årsregning: 
 

11-mands: 

 

Startgebyr 

Kampafgift / IT-omk. 22 x 30,- 

Kr. 

Kr. 

2.750,- 

660,- 

Dommersalær (11 hjemme kampe á kr. 310,-) Kr. 3.410,- 

I alt Kr.  6.820,- 

   

Linjedommersalær i Mesterrækken   

11 kampe á kr. 620,- Kr. 6.820,- 

 

 

 

 

  

7- & 5-mands:   

 

Startgebyr Kr. 2.350,- 

Kampafgift / IT-omk. 22 x 30,- Kr. 660,- 

Dommersalær (11 hjemmekampe á kr. 245,-) Kr. 2.695,- 

I alt Kr. 5.705,- 

 

 

 

 

  

Futsal:   

 

Startgebyr 

Kampafgift / IT-omk. 9 x 30,- 

Kr. 

Kr. 

1.100,- 

270,- 

Dommersalær (9 kampe á kr. 245,-) Kr. 2.205,- 

I alt Kr. 3.575,- 

 

 

 

Fodboldudvalget sender altid en faktura forud for en betaling. 

 

HUSK: Forbundskontingent, evt. pokalgebyr, og dommerudgift i pokalkampe, samt i evt. slutspilskampe 

skal altid lægges til efter regning. 
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