
I denne fælles informationsskrivelse til foreninger, trænere, forældre, dommere og andre aktører, vil vi 
forsøge at give et overblik over, hvilke regelændringer der er i forbindelse med indførsel af ulige årgange.

Der er en del ændringer i børne- og ungdomsrækkerne, og de ændringer som har indflydelse på jeres 
virke som dommere har vi beskrevet nedenfor. Der er ingen ændringer i forhold til seniorrækkerne.

Der vil også være information om nye fortolkninger i forhold til måden dommerne vil dømme på i den 
kommende sæson.

Turneringsændringer

Facts om ændringer til sæson 2019/2020

Odense den 11/9 2019

Cirk. 042-FU103



U-9 rækker

Antal spillere på 
banen

Maksimalt antal 
spillere i kampen

Boldstørrelse Banestørrelse Særregler

4+1 7 Læder str. 0 Kortbane* ”Kortbaneregler”

*Har foreningen ikke kortbane, kan der fra FHF dispenseres til at spille på normal bane (40 x 20) efter samme regler 
som på kortbanen. Er kampene placeret i hallerne på stor bane, er der givet dispensation fra forbundet.



• Bolden gives op ved målfeltet såvel ved scoring som opgiverkast

• Når spillet vender (tabt bold eller mål), skal spillerne fra det angribende hold tilbage mod området 
omkring eget målfelt, før de kan deltage i spillet igen. 

• Helbanepres er ikke tilladt. Det vil dog være tilladt at modtage en returbold efter skud i parade eller på stolper uden at være 
tilbage ved eget målfelt

• Man må gerne samle en ”løs” bold op uden at have været tilbage ved eget felt.

• Man må gerne udføre en forsvarsaktion på vej tilbage mod eget målfelt.

• Der spilles uden udskiftningszone – spillerne må skifte ud på sidelinjen i området fra midt på banen 
og til baglinje ved eget mål i samme side som dommerbordet. 

• Midten af banen kan markeres med kegle el. lign.

• Er der ikke en markering, vil ind og udskiftning være dommerskøn

• Alle spillere må agere som målmand, og målvogteren skal ikke markeres i form af anden trøjefarve

• Der skal altid være en målmand i målfeltet 

• Dog ikke ved udskiftning

• Der må ikke skydes direkte på mål fra målfeltet

Spilles på stor bane, gælder samme regler

Se yderligere i propositioner for øvrige rækker §3.5n

Særregler til kampe på kortbane



Facts om banen:
• 20 x 25,8 meter

• Alm. Mål
• 1 mål rykkes ind på banen

• Der spilles med overligger

• Ingen krav om 
• Midterlinje

• Staffekastlinje

• 3 meter

• Fuld baglinje

Kortbane - Banen



U-11 rækker

Antal spillere på 
banen

Maksimalt antal 
spillere i kampen

Boldstørrelse Banestørrelse Bemærkninger

5+1 9
Drenge: Læder str. 0
Piger: Læder str. 0

Alm. bane
Der spilles med 

overligger

Antal spillere på 
banen

Maksimalt antal 
spillere i kampen

Boldstørrelse Banestørrelse Bemærkninger

6+1 10
Drenge: Læder str. 1
Piger: Læder str. 1

Alm. bane Der spilles uden harpiks

U-13 rækker



U-15 rækker

Antal spillere på 
banen

Maksimalt antal 
spillere i kampen

Boldstørrelse Banestørrelse Bemærkninger

6+1 12
Drenge: Læder str. 2
Piger: Læder str. 2

Alm. bane Der spilles med harpiks

Antal spillere på 
banen

Maksimalt antal 
spillere i kampen

Boldstørrelse Banestørrelse Bemærkninger

6+1 12
Drenge: Læder str. 3
Piger: Læder str. 2

Alm. bane Der spilles med harpiks

U-17 + U-19 rækker



Nye fortolkninger

Hurtig midte

Reglerne for, hvornår dommerne skal markere for passivt spil i forbindelse 
med hurtigt opgiverkast er ændret. 

Der er i år præciseres, at udelukkende bevidste handlinger fra 
målvogteren skal straffes i form af markering for passivt spil. 
Fejlafleveringer vil ikke medføre markering af passivt spil. 

På de næste sider, er en række eksempler på, hvornår der kan markeres 
for passivt spil.

HUSK at det ALENE er dommerne der vurderer, om en fejlaflevering fra 
målvogteren er en bevidst handling.



Nye fortolkninger – hurtigt opgiverkast

Markering for passivt 
spil

• Når målvogteren lavet et 
bevidst sjusket kast mod 
midten

Eksempler

✓ Målvogter bevidst kaster 
bolden mod sidelinjen

✓ Dommeren kan vise 
varskotegn, hvis målvogteren 
har fået besked på at sørge for 
at der er en ved midten inden 
bolden afleveres

1

8



Nye fortolkninger – hurtigt opgiverkast

Ingen markering 
for passivt spil

• Når målvogteren lavet et ikke bevidst 
kast mod midten.

Eksempler

✓ Aflevering over spiller ved midten

✓ Aflevering ved siden af spiller på midten

Det er altid dommerens vurdering om målvogterens handling er 
bevidst eller ubevidst

1

8


