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 Adresseliste/ koder på hallerne 

 
 

 
Bellahøj Hallerne:  Bellahøjvej 1-3.-  2700 Brønshøj. Vagt mobil: 21177054. (Hallen er bemandet) 

 

Holmen Hal C.: Arsenalvej 6.- 1463 København K.  Vagt mobil: 21525372. (Hallen er bemandet) 

 

Ryparken Håndboldhal: Lyngbyvej 110.- 2100 København Ø. Vagt mobil: 24654763. (Hallen er bemandet) 

Kode til Scoreboards: 88661# 

 

Sundby Hal 3: Englandsvej 61.- 2300 Sundby. Vagt mobil 30687631. (Hallen er bemandet) 

 

Valby Hallerne: Julius Andersens vej 1-3.- 2450 København SV. Vagt: 33663366 

 

 

§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. 
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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 startgebyr 

 5)     Indkomne forslag 

 6)     Valg 

 7)     Fremtidigt arbejde  
 

 

 

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 Turnerings start 
 

Der udskrives en pointturnering med start ultimo Oktober/ primo November, og holdene i rækkerne mødes 

én gang i løbet af turneringen.  Turneringen skal være færdigspillet ved udgangen af marts måned. 

 

2.02  Turneringen udskrives i følgende rækker: 
 

Københavnerserien 

 

Mesterrækken 

 

A-1 rækken              A-2 rækken 

 

B-1 rækken          B-2 rækken          B-3 rækken          B-4 rækken 

 

Rækkerne inddeles så vidt muligt med 10 hold pr. række. 

 

Fodboldudvalget kan udstede et ”Wild Card” til indplacering af et nyt tilmeldt  

hold, under hensyntagen til styrkeforholdet i rækkerne. 
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Turneringen udskrives i Senior, Old-Boys, og Veteran.  

 

Københavnerserien er et turneringsfællesskab med DBU København og den administreres af DBU 

København. Det bedst placerede hold i Mesterrækken rykker op i Københavnerserien. De to dårligst 

placerede hold i Københavnerserien rykker ned i den respektive unions øverste række (i DAI er dette 

Mesterrækken). 

 

Hold som deltager i Københavnerserien bliver automatisk medlem af DBU København, og skal indsende 

deres foreningslove til DBU København inden turneringsstart, hvorefter DBU København sørger for de 

formelle ansøgninger, samt fremsender regning for såvel medlemskab, som turneringsafgift. Rykker holdet 

ud af Københavnerserien, slettes klubbens medlemskab automatisk i DBU København.. 

 

I Københavnerserien kan en klub kun være repræsenteret med et hold 

  

I Mesterrækkerne kan en klub kun være repræsenteret med et hold. 

 

I tilfælde hvor tilmeldingen ved turnerings start til en række er 7 hold eller derunder, skal holdene mødes 2 

gange af hensyn til kampantallet.  En række med 8 hold eller derover skal holdene kun mødes en gang. 
 

I A-rækkerne kan en klub kun være repræsenteret med 2 hold, som så skal være placeret i hver sin række, 

og skulle begge hold spille sig til en oprykning fra hver deres A-række, kan dette kun lade sig gøre med et 

af holdene, og hvis klubben ikke i forvejen har et hold i Mesterrækken. 

 

I tilfælde af, at en klubs hold i A-rækkerne spiller sig op til Mesterrækken, og ikke kan rykke op j.v.f. 

ovenstående regel, vil retten til oprykningen gå til nærmest efterfølgende hold. 

 

I B- rækkerne kan en klub kun være repræsenteret med 4 hold, som så skal være placeret i hver sin række, 

og reglerne for oprykning vil være som for ovenstående beskrevet. 

 

Vinderen af Mesterrækkerne erklæres som Regions Mester, og erhverver retten til deltagelse i et evt. DAI 

landsmesterskab, samt oprykning til den fælles Københavnerserie, som er et turnerings samarbejde mellem 

DBU København og DAI. 
 

 

 

 

 

2.03 Oprykning / nedrykning  
 

Senior rækkerne: 

Ned fra Mesterrækken rykker de 2 dårligst placerede hold 

Op til Mesterrækken rykker det bedst placerede fra hver A-række. 

 Ned fra begge A-rækker rykker de 2 dårligst placerede hold. 

Op til A-rækkerne rykker det bedst placerede hold fra hver af de 4 B-række. 

 

 Oldboys rækkerne: 

Ned fra Mesterrækken rykker de to dårligst placerede hold, af de oprindelig tilmeldte hold. 

 Op fra A-rækken rykker de to bedst placerede hold. 

 

 

 

2.04  Futsal loven 
 

Der spilles efter FIFA’s regler for Futsal, med enkelte undtagelser, og som er refereret i disse turnerings 

regler. 
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2.05 Deltagergebyr 
 

Der beregnes et startgebyr jf. takstbladet som fremlægges på det Ordinære Fodboldmøde i 

november/december hvert 2. år, og som bliver gældende ved turneringsstart i de efterfølgende to 

kalenderår.  

 

 Dommersalær jf. takstbladet, fastsættes i forbindelse med vedtagelsen af startgebyret, og er gældende ved 

turneringsstart i de efterfølgende to kalenderår. 

 

 Startgebyrer og dommersalær skal være indbetalt inden 1.november i en turneringssæson for, at deltagelse 

kan påregnes.  
 

 

 

§ 3    Point beregning samt rangering i rækken 
 

En vunden kamp giver  3 point 

En uafgjort kamp giver  1 point 

En tabt kamp giver  0 point 

 

Holdene rangeres i rækken efter følgende kriterier: 

 

1. Flest opnåede point 

2. Indbyrdes kamp 

3. Mål differencen 

4. Flest scorede mål 

5. Lodtrækning 

 
 

§ 4    Aldersbestemmelse. 
 

For at deltage i Senior rækken skal en spiller være fyldt 18 år på kampdagen. 

 

For at deltage i Old-Boys rækken skal en deltager være fyldt 32 år på kampdagen. 

 

For at deltage i Veteranrækken skal en spiller være fyldt 40 år på kampdagen. 

 

Der gives ikke dispensation for ovenstående alders kriterium. 
 

§ 5    Licens 
 

For at kunne deltage på et klubhold i DAI´s Futsal turnering skal spilleren have gyldig Futsal licens, der 

udstedes af Fodboldudvalget, ved anmodning fra klubben som spilleren skal repræsentere.   

 

Ingen spiller er berettiget til, at deltage på et hold førend klubben har modtaget licenstilladelsen, med 

opgivet startdato. 

 

For hold som deltager i Københavnerserien skal den enkelte spillers DBU licens være liggende i klubben, 

og spilleren kan ikke samtidig være spille berettiget i DAI´s turnering, så længe spilleren har sin licens hos 

DBU. Ingen spiller kan være spilleberettiget i DBU-Københavns Futsal turnering samtidig med at 

vedkommende har Futsal licens i DAI. 

 

5.01 Såfremt en klub benytter én eller flere spillere der ikke opfylder ovenstående betingelse, eller benytter 

spillere som på anden vis er ”ulovlige” (eks. karantæneramte spillere), fratages klubben de point de evt. har 
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vundet med den eller de spillere på holdet, og klubben idømmes en bod jf. takstbladet pr. ”ulovlige spiller”. 

Modstanderen vil i sådanne tilfælde blive tildelt sejren med en målscorer på mindst + 3 mål. 

 

5.02  Spillere som modtager et rødt kort og dermed bortvist fra en kamp, vil automatisk være udelukket fra 

efterfølgende kamp, som holdet skal spille. Dog kan der ved grovere tilfælde idømmes flere kampes 

karantæne, og en sådan karantæne meddeles klubben skriftligt. 

 

5.03  Ingen spiller kan spille på flere hold på samme dag. 

 

5.04 En spiller kan være spille berettiget til Futsal i en anden klub/Union end den, hvor spilleren ellers har sin 

udendørslicens. 
 

 

§ 6 Røde og gule kort 
 

 

En spiller som modtager et rødt kort i en kamp er automatisk spærret i efterfølgende kamp. 

Fodboldudvalget kan dog tildele en spiller flere dages karantæne, hvis de skønner forseelsen til at være så 

grov, at der kan idømmes flere dages karantæne. Dette vil dog ske ved skriftlig besked fra udvalget. 

 

§ 7    Spilletid og spillested 
 

Fodboldudvalget fastsætter spilledato, spilletid, samt spillested, med hensyntagen til den sparsomme haltid 

vi har til rådighed, og under hensyntagen til turneringens afvikling inden udgangen af marts måned. 

 

7.01  Kampe som af Fodboldudvalget er programsat kan ikke flyttes, med mindre den ansøgende part har 

modstanderens skriftlige accept ved flytteanmodningen, samt selv stiller haltid til rådighed ved flytningen 

af kampen. 

 

7.02  Anmoder en klub om flytning af en kamp, skal ansøgningen vedlægges et gebyr jf. takstbladet , og afvises 

flytningen af Fodboldudvalget, tilbagebetales 50% af gebyret. 

 

7.03 På grund af den sparsomme haltid vi har til rådighed, kan der ikke gives udsættelse for en kamps 

programsatte starttidspunkt.  Det eller de hold som ikke er spilleklar til det programsatte tidspunkt, vil 

blive dømt som om holdet er udeblevet fra kamp, og idømmes en bod jf. takstbladet. 

 

7.04 Et hold skal være spilleklar til det i programmet fastsatte spilletidspunkt. Kan kampen ikke komme i gang 

til den fastsatte tid på grund af tidligere kampes forsinkelser, eller foranliggende arrangementers 

forsinkelse, skal holdene vente til banen er klar og dommeren fløjter op til kamp. 
 

 

§ 8   Udeblivelse fra kamp samt forsinkelse 
 

Af hensyn til den sparsomme haltid vi som sportsgren kan råde over, skal alle kampene starte til den af 

Fodboldudvalget fastsatte start tid, og udsættelse af kamp kan ikke påregnes. 

 

8.01  Udebliver et hold fra en fastsat kamp, er klubben at idømme en bod jf. takstbladet, og modstanderen vil 

blive tildelt sejren med resultatet 3 – 0. 

 

8.02  Bodens størrelse beregnes i.h.t. takstbladet 

                             

8.03 Hold som udebliver fra en kamp i en af Københavns kommunes haller eller andre betalings haller, vil 

udover bøden jf. § 7.02, blive pålignet den bøde Fodboldudvalget som arrangør modtager fra Københavns 

kommune, for ubenyttede timer ud over den almindelige halleje, hvilket altid fastsættes af Københavns 

kommune prispolitik. 
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8.04 Hold som bliver udelukket fra turneringen på grund af udeblivelse fra kampe vil få reduceret deres 

dommerudgift i forhold til de spillede kampe, men vil blive pålagt et gebyr for trukket hold jf. takstbladet.. 
 

 

 

§ 9     Holdstørrelse 
 

Et hold består af maksimum 12 spillere, hvoraf maksimum 5 spillere er på banen samtidig, og en af 

spillerne på banen skal være målmand. 

 

9.01 En kamp kan ikke begynde hvis der er færre spillere end 4 spillere på banen ved kampstart. 
 

9.02 Har holdet ikke været 5 spillere senest 5 minutter efter kampstart, skal dommeren afbryde kampen, og 

kampen vil være afviklet som en § 8.01 kamp. Dog udstedes der ikke en udeblivelses bøde. 

 

9.03 En spiller der er på vej ud af banen for, at blive udskiftet skal have kontakt med sidelinjen i udskiftnings 

zonen før en ny spiller kan indtræde i spillet.  

 

Er dette ikke opfyldt skal den spiller som indtræder i spillet tildeles en advarsel. 

 

9.04 En målmand kan skiftes flyvende med en anden målmand, såfremt at den nye målmand er iklædt 

målmands spilledragt. 

 

 

 
 

§ 10    Elektroniske Holdkort 
 

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

udfylde og indsende et holdkort. 

 

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

licensnummer samt trøjenummer, hvorefter det skal indsendes elektronisk, inden det annoncerede 

kampstarts tidspunkt. 

 

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. 

  

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

 

Er der slet ikke indsendt et holdkort idømmes klubben en bod jf. takstbladet 

 

 

 

 

§ 11   Dommerbordet 
 

Til en kamp skal det hold som er opført som hjemmeholdet stille med en person der skal optræde som 

tidtager, af hensyn til kampens afvikling. Denne tidtager kan skiftes i halvlegen og må godt være en af 

spillerne på holdet som tidligere har deltaget i kampen.  

 

En tidtager kan ikke samtidig deltage i kampen som spiller. 

 

Tidtageren skal ligeledes være fyldt 16 år, for at være berettiget til hvervet. 
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11.01       Stiller et hjemmehold op til kamp uden en tidtager, skal kampens dommer bede holdets anfører om, at 

udpege en tidtager blandt spillerne på holdet. 

 

11.02     Kan der ikke anvises en tidtager, vil kampen blive afviklet som en udeblivelse jf. § 8.01, og så er det 

kampens dommer der indberetter det hændte til Fodboldudvalget, der tager videre beslutning i sagen. Som 

udgangspunkt vil holdet der mangler tidtageren gøres til ansvar for, at kampen ikke gennemføres. 

 

11.03     Forlader en tidtager dommerbordet uden en anden overtager dennes plads, vil holdet som denne 

repræsenterer blive dømt som taber af kampen ,  jf. § 11.02 

 

 

§ 12   Protester 
 

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, 

jf. 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. 

 

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

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 kendelser / karantæne, har ikke nogen 

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

ovenstående er kun karantæne domme, som strækker sig ud over 2 spilledage (de første 2 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 jf. 

takstbladet. 

 

 

 

§ 13   Spilledragter 
 

Spillernes udstyr skal være i overensstemmelse med de farver, som er anmeldt til Fodboldudvalget, og 

opført i turneringsprogrammet. 

 

13.01  Har begge holdene i en kamp anmeldt samme kulør på spilledragtens trøje, er det holdet som er nævnt som 

udehold i programmet, der er pligtig til, at skifte til en anden kulør spilletrøje. Sorte spilletrøjer er ikke 

tilladte, da dette er dommernes farve. 
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13.02  Et holds anfører skal bære et tydeligt armbind. 

 

13.03  Det er ikke tilladt at bære synlige smykker der er til fare for spillerne i kampen (f. eks. armbånd, ure, 

kraftige halskæder, øreringe, o.s.v.). 

 

13.04  Benskinner skal altid benyttes i DAI’s turnering. 

 

13.05 Dommeren er pligtig til, at bortvise en spiller som ikke overholder § 13.03 og 13.04.  Spilleren kan igen 

indtræde i kampen når forholdet er bragt i orden. 

 

 
 

§ 14   Bolden 
 

Bolden som der skal benyttes i DAI’s Futsal turnering, skal opfylde kravene jf. spillereglernes § 2., og 

være den af FIFA godkendte (FUTSAL)  bold. 

 

14.01  Begge hold som skal spille en kamp, er pligtig til, at medbringe mindst en godkendt bold, og det er 

dommerens afgørelse inden kampstart, hvilken bold/e der spilles med. 

 

14.02  Har en klub ingen bold med til en kamp, er det op til dommeren, at afgøre om kampen kan gennemføres 

med modstanderens bold/e. Kan kampen ikke gennemføres grundet mangel på bolde, skal dommeren inden 

2 dage, indberette dette til Fodboldudvalget, som så træffer en afgørelse i sagen. 

 

 
 

§ 15 Undtagelser fra de officielle Spilleregler 
 

På grund af forholdene for afvikling af DAI Region Hovedstadens Futsal turnering, er der enkelte 

undtagelser fra spillets officielle regler, som de deltagende hold skal være opmærksom på, og dette gælder 

for: 

 

15.01  Spillereglernes § 7 (loven for Futsal) omtaler tidtagerne. Disse regler er baseret på internationale kampe, 

og derfor skal tidtagerne inden kampstart aftale det nødvendige med kampens dommer. 

 

15.02  Spillereglernes § 9 (loven for Futsal) omtaler spillets varighed, og her skal der tilføjes:  En kamps varighed 

skal være 2 x 20 minutter med en pause på max 5 minutter. 

 

15.03 Spillereglernes § 10 omtaler begyndelsesspark (kick off).  I DAI’s Futsal turnering spiller vi med 

retningsfrit begyndelsesspark og 5 meter afstandsreglen. 

  

15.04  Spillereglernes §  8  Den 3. dommer bruges ikke. 

 

 

§ 16 Tvivls spørgsmål 
 

I tilfælde hvor der opstår tvivl omkring kampes afvikling, er det op til Fodboldudvalget, at tage de 

nødvendige beslutninger som anses nødvendig for, at få turneringen afviklet.  

 

Sådanne afgørelser vil altid være med ansvar overfor Fodboldmødet, og kan derfor ikke appelleres til et 

Protestudvalg. 
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§ 17 Regel fortolkninger som er retningsgivende 
 

17.01  En glidende takling hvor der er fysisk kontakt skal der gives en advarsel. 

 

17.02  Takling bagfra skal give mindst en advarsel 

 

17.03  En advarsel er lig med 2 minutters udvisning, og en spiller som er udvist i 2 minutter kan først genindtræde 

i spillet med dommerens tilladelse. 

 

17.04 Bliver et hold ramt af gule/røde kort til alle spillerne på banen, således at der ikke er flere spillere på 

banen, vil kampen blive afbrudt og sejren tildelt modstanderen med 3 – 0. Hvis de da ikke er foran med 

mere, så vil dette resultat være gældende.  

 

17.05 Alle spillere i en kamp (inkl. reservespillere), som modtager et gult kort skal straffes med den tidsbestemte 

udvisning. Modtager en af reservespillerne et gult kort, skal holdet udpege en spiller som skal udtræde af 

kampen i den tidsbestemte periode. 

 

17.06  Der kan ikke scores mål ved et udkast fra målmanden. Går bolden i mål ved et udkast fra modstandernes 

målmand, skal der dømmes målkast. 

 

17.07 Går bolden i eget mål ved et udkast fra egen målmand, dømmes der mål til modstanderne. (gælder dog 

ikke ved målkast). 

 

17.08  En målmand er at betragte som markspiller når denne optræder udenfor eget målfelt, men han må ikke 

kontrollere bolden i mere end 4 sekunder på egen banehalvdel. Overtrædes dette tildeles modstanderne et 

indirekte frispark fra det sted han var placeret da sekunderne udløb. Er han i eget straffesparksfelt, rykkes 

bolden vinkelret ud på 6 meter linien. 

 

17.09 Ved at kontrollere bolden forstås at fra det øjeblik, at målmanden rører bolden til han spiller den igen, har 

han 4 sekunder. Han må først rører bolden igen, når den har været rørt af en modspiller eller været ude af 

spil. 

 

17.10  En spiller som er udvist (rødt kort) må ikke indtræde i spillet igen, og skal omgående fjerne sig fra 

udskiftningsbænken. En udvist spiller må erstattes af en ny spiller efter 2 minutter, ved et naturlig stop i 

spillet, og med dommerens tilladelse. 

 

17.11  En udvist spiller (rødt kort) skal forlade hallen såfremt dommeren forlanger dette, og såfremt spilleren ikke 

efterlever denne opfordring, kan dommeren stoppe kampen, og resultatet af kampen vil herefter blive en 

sejr på mindst 3 – 0, til modstanderne.  

 

                            Redigeret sidst af AC og JL okt. 2019 
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