
 

              

 

 

Hjørnespark 9M U15 piger og yngre 

I 9M kampe for U15 Piger og yngre tages hjørnespark fra et punkt på mållinjen mellem 

hjørneflaget og straffesparksfeltet.  

Antal dispensationsspillere der må anvendes pr. kamp 

HUSK at der ved anvendelse af dispensationsspillere kun må benyttes: 

7M hold: 2 spillere pr. kamp.  

9M hold: 2 spillere pr. kamp.  

11M hold: 3 spillere pr. kamp.  

Det er vigtigt at understrege, at antallet af spillere, der må anvendes på dispensation, 

inkluderer alle former for dispensationer herunder også 4. kvartalsspillere.  

Selv om en klub eksempelvis har dispensation til 5 spillere til et 11M hold, må der altså kun 

bruges 3 af disse pr. kamp.  

Målstørrelse i 9 mandsfodbold 

Målstørrelsen i 9M turneringerne er 5x2 meter. Målet er det vi i daglig omtaler som et 7-

mandsmål. 

Ekstra spiller i 7M – børn, unge og senior 
Såfremt et hold kommer bagud med 3 mål, må de sætte en ekstra spiller på banen. Scorer 
holdet imens der er en ekstra spiller på banen, så de nu kun er bagud med 2 mål, skal den 
ekstra spiller forlade banen igen, så der atter spilles 7 mod 7. Reglen gælder for børn, ungdom 
og senior  

Vær opmærksom på solnedgang når I flytter kampe 

Efteråret er over os og med det også færre solskinstimer. Vælger I at flytte en kamp, skal I 

være særligt opmærksomme på, hvornår solen går ned. Kampen skal nemlig være afviklet 

inden solen går ned. Du kan se solnedgangstiderne på denne side - Solnedgang 

Ungdomsspillere må uden bindinger deltage i kamp for hold i ældre årgange 

Ungdomsspillere kan frit benyttes i en kamp for sin egen årgang samtidig med at de deltager 

på ét hold i en ældre årgang inkl. på et seniorhold. Ved frit forstås det, at benyttelsen ikke har 

sportslige konsekvenser for nogen af holdene og at reglerne om op- og nedrykning af spillere 

mellem hold ikke er gældende. 

En spiller kan også deltage i flere kampe på samme spilledag uden at det har konsekvenser.  

Eksempelvis kan en spiller lørdag spille U19 M og søndag deltage på klubbens Albaniserie 

hold. Efterfølgende kan han frit rykkes tilbage på sit U19 hold uden hensyntagen til, hvornår 

Albaniserie holdet spiller igen.  

Det er vigtigt at pointere, at reglen kun gælder ved anvendelse på et hold i en ældre årgang, og 

ikke inden for samme årgang.  

http://www.dbufyn.dk/Temaer/Vaerktojskassen/Solnedgang.aspx

