
                SPILLEREGLER – SKOLESTÆVNER FOR PIGER 
 
§1 Et hold består af 4 spillere, plus op til 3 udskiftningsspillere. I 1. kl. består et hold af  5 

spillere plus op til 3 udskiftningsspillere. I 0. kl. består et hold af 3 spillere plus op til 
2 udskiftningsspillere. Dvs. et hold må max. bestå af  7, 8 el. 5 spillere. Der kan dog 
gives dispensation til yderligere 1 spiller. 

 En spiller må kun deltage på ét hold under turneringen. 
 
§2 En af spillerne skal være målmand. Farven på målmandens trøje skal adskille sig fra 

de øvrige spilleres. (I hallen kan der lånes overtræksveste) 
 
§3 Målmanden må kun parere skud på mål i eget målfelt med hånd eller arm. Dvs. 

målmanden må ikke holde bolden, men kun parere. Undtaget herfor er dog 1.kl., hvor 
målmanden må gribe og holde bolden på normal vis – i eget målfelt. 

 Det særlige regelsæt for 3:3 og 0. klasse er vedlagt disse. 
 
§4 Alle spillere må færdes overalt på banen. 
 
§5 Spillere der spiller bolden direkte over sidebanden, skal ikke udvises. 
 
§6 En spiller som begår ”grove” frispark eller anden voldsom adfærd overfor 

modstanderen vil blive udvist. 
 Udvisningen gælder indtil et af holdene har scoret. 
 
§7 Spilletiden er angivet i forbindelse med puljeinddelingen. Der er ingen halvleg. 
 
§8 Spillernes udstyr: Gummisko (ikke afsmittende) 
 
§9 Spillets igangsættelse: Førstnævnte hold i programmet stiller op under uret og giver 

bolden op. 
 Bolden er i spil, når den der udfører sparket, har sat bolden i bevægelse. 
 Spillere på det hold der ikke giver bolden op, skal være mindst 3 meter fra bolden, 

indtil sparket er taget. 
 
§10 Frispark: Der dømmes kun direkte frispark (dvs. man må skyde bolden direkte i mål 

uden med- el. modspiller har rørt bolden) 
 Frispark begået i eget målfelt medfører straffespark til modparten. 
 
§11 Straffespark: Tages fra straffesparkspletten – målmanden skal stå på mållinien. 
 
§12 Indkast: Hvis bolden spilles ud over sidebanden, tilkendes modparten et indkast. 
 
§13 Målspark: Hvis bolden spilles ud over modpartens endebande, skal der tilkendes 

modparten et målspark. 
 Den spiller, der tager målsparket, må ikke røre bolden igen før den har rørt en anden 

spiller eller banden uden for eget målfelt. 
 
§14 Hjørnespark: Hvis bolden spilles direkte ud over egen endebande, tilkendes 

modparten et hjørnekast. Hjørnekast udføres som indkast. 
 
§15 Udskiftning: Der kan frit skiftes ud – dog må der max. være 4/5/3 spillere på banen 

samtidig. 
 
§16 Der gives 3 point for en vunden kamp, 1 point for uafgjort og 0 point for en tabt kamp. 
 


