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 Tjekke at alle hold er mødt op senest 15 min. før stævnestart. 

 Være til stede i god tid og tage imod de andre hold, byde dem 

velkommen og anvise omklædning og bane til afvikling.  

Husk at dette også gælder, hvis ens eget hold ikke spiller som 

de første. 

 Sørge for kampledere til 5M og 8M 

 Sørge for at banerne er kridtet op – eller som minimum at 

banerne er afmærket med toppe. 

 Sørge for at der er mål, og at der er net i. 

 Sørge for overtrækstrøjer ved evt. trøjelighed. 

 Sørge for bolde i korrekt størrelse, og at der er luft i. U5-U8 

spiller med str. 3. Øvrige spiller med str. 4. 

 Ændre kampprogrammet, hvis der er udeblivelser – alle hold 

skal spille min. 3 kampe. 

 Indlæg en pause, hvis holdene skal spille 2 kampe i træk. 

 Sørge for at indrapportere resultater for U8-U12 via tlf., app 

eller web. Kampe med udeblivelser skal også indrapporteres. 

 Når stævnet er slut, siger man tak for i dag. 



  

 
 

 Hold, der er bagud med tre mål, må sætte én ekstra spiller på 
banen. Ved reducering, så holdet er bagud med mindre end tre 
mål, tages én spiller ud igen. Hvis holdet er bagud med 
seks mål, kan det have to ekstra spillere på banen. 

 Spilletid i 5M og 8M er 2 x 10 min. ved 4 kampe – 2 x 15 min. 
ved 3 kampe. 

 Fri udskiftning – 2 udskiftere i 3M – 3 udskiftere i 5M og 8M. 
 Der spilles ikke med offside 
 Alle frispark er direkte 
 Tilbagelægning må samles op af målmanden 
 Hjørnespark tages hvor målfelt og mållinje krydser hinanden 

Særligt for 3M (U5-U7): 

 De deltagende hold skal selv sørge for en baneleder – det er 
det hold, der er nævnt først i kamprogrammet, som skal lede 
kampen. Husk at have en fløjte til hver bane – og mulighed for 
at holde styr på målscore og tid. 

 Der skal ikke indtastes resultater i 3M 
 Spilletid i 3M er 1 x 12 min (evt. 2 x 6 min.) 
 Der er ingen fast målmand – ingen må parere bolden med 

hænderne. 
 Der spilles ikke med hjørnespark – der er altid målspark. 
 Der spilles IKKE med indkast. Derimod benyttes indspark når 

bolden er ude over sidelinjen. 
 Ved målspark, frispark og indspark må bolden dribles i gang. 

Der kan scores direkte på en igangsættelse. 
 Der spilles ikke med straffespark 

 
Giv alle en god fodboldoplevelse 

 Det anbefales, at klubberne benytter  
HAK-princippet i U-12 og yngre  
= alle skal spille min. halvdelen af kampen. 

 



  

De 10 forældrebud 

 
1. Mød op til træning og kamp – dit barn sætter pris 

på det 

 

2. Forhold dig i ro på sidelinjen – lad børnene spille 

 

3. Ophold dig kun langs den ene sidelinje – og i god 

afstand til trænere og spillere 

 

4. Respekter trænerens beslutninger – vær positiv 

og støttende 

 

5. Respekter dommerens beslutninger - se på 

dommeren som en vejleder 

 

6. Skab god stemning ved kampene – byd fx. 

udeholdets forældre på kaffe 

 

7. Spørg om kampen var spændende og sjov – ikke 

om resultatet 

 

8. Sørg for rigtigt og fornuftigt udstyr – overdriv ikke 

 

9. Bak op om holdets og klubbens arbejde – din 

indsats bliver værdsat, ikke mindst af dit barn 

 

10. Husk på, at det er dit barn som spiller fodbold - 

ikke dig!! 


