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Regler og oplysninger for fodboldstævnet i Augustenborghallen 
§1  Stævnegebyr betales til stævnelederen før holdets første kamp. 

§2  Der spilles efter DBU´s regler og aldersgrænser, dog med nedenstående 

ændringer. 

§3 Dispensationer gældende i DBU´s turneringer er gældende. 

Medbring venligst dispensation for at undgå unødig protester 

§4  Førstnævnte hold stiller op med ryggen mod tidtageruret og giver bolden op. I 

poder stiller førstnævnte hold op med ryggen mod dommerbordet og giver 

bolden op. 

§5 Sidstnævnte hold skifter trøjer ved ens farver. 

§6 U8 + U9 + U10 spiller med sænket overligger.  

§7 Poder spiller 7min. 

U8-U12 spiller 9min. 

U13 spiller 10min. 

§8 Hvis 2 hold eller flere står lige i point afgøres rækkefølgen som følger: 

- Point i indbyrdes kampe 

- Måldifference i indbyrdes kampe  

- flest scorede mål i indbyrdes kampe  

- Måldifference i samtlige kampe 

- flest scorede mål i alle kampe. 

- Stadigvæk ingen vinder, spilles der 5min. omkamp, og hvis denne ender 

uafgjort træder §9 i kræft.  

§9  Ved uafgjort i finale kampe spilles der 5 min. omkamp med start af det mandskab 

som sluttede den ordinære kamp (altså ikke fuld hold, hvis man har folk i 

straffeboksen), stadigvæk ingen afgørelse, så 4 straffespark til hver, hvis 

stadigvæk ingen afgørelse 1 straffespark til hver indtil afgørelse er fundet. 

- Ved en finalerunde træder §8 i kraft 

§10 Der er må max være 7 spillere på hvert hold 

§11 Præmier: 

- Til poder er der præmier til alle hold. 

- U8 til U13 er der Pokal til 1. og 2. Pladsen. 

§12 Ret til ændringer i programmet forbeholdes. 

§13 Det hold som scorer hvert 50. mål vinder sodavand til hele holdet. MAX 

 7spillere. 

§14 Tvivlsspørgsmål afgøres af stævnelederen eller dennes repræsentant som er 

øverste myndighed. 
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