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Der spilles efter de af D.F.U. fastlagte regler med følgende tilføjelser: 

1. Hvert hold består af højest 6 spillere 
2. Familie-børnerækken: børnene må være til og med 12 år, ellers bliver de medregnet 

som voksne. Holdet kan suppleres af maks 2 voksne. (Denne række er absolut kun for 
sjov) 
Familie-ungdomsrækken: de unge mennesker må være i alderen 10 år til og med 15 år, 
ellers bliver de medregnet som voksne. På banen skal der hele tiden være et barn under 
14 år. Holdet kan suppleres af maks 2 voksne én dame og én herre. 
Familierækken: Af de 6 spillere, skal der være mindst 1 dame og/eller et barn til og med 
14 år. Der skal være mindst 1 damespiller eller et barn på banen hele tiden. 
Da nogle hold har haft problemer med at stille hold, er der i år givet dispensation til at bruge spiller, 
der ikke er i familie. Det er dog stadig et familiestævne, og derfor tilskyndes det stadigvæk, at man 
så vidt muligt er i familie med sine medspillere. 

 

3. Der spilles med én mand over midten i familie-ungdomsrækken og familie-rækken. 
4. Spilletid: Spilletiden i familie-børnerækken, familie-ungdomsrækken og 

familierækken er 7 min. Der er afsat 1 min. mellem hver kamp til at få de nye hold 
på banen. 

5. Det førstnævnte hold stiller om under uret og giver bolden op. I tilfælde af ens 
spillerdragter tager sidstnævnte overtrækstrøjer på. 

6. Familie-børnerækken: i år spilles der i 3 indledende puljer (1, 2 og 3). Efter 
indledende puljekampe opdeles holdene i en A-, B- og C- række, således at 
puljevinderne spiller i A-, nr. 2 i B- og nr. 3 i C rækken. 
Familie-ungdomsrækken: her spilles der alle mod alle, og efter indledende kampe, 
spilles der placeringskampe, så nr. 3 og nr. 4 møder hinanden og en finalekamp 
mellem nr. 1 og 2. 
Familierækken: her spilles der alle mod alle. 
 

7. Præmier: I familie børnerækken er der præmie til nr. 1 og 2 i A-rækken og nr. 1 i B og C 
rækken. I familie ungdomsrækken er der præmier til nr. 1 og nr. 2. I familierækken er 
der præmie til nr. 1 og nr. 2. Der vil være spurtpræmier i alle puljer. 

8. I tilfælde af pointlighed mellem 2 eller flere hold er nedstående regler i nævnte 
rækkefølge gældende for den endelige placering: 

a. Flest point i indbyrdes kamp 
b. Bedste samlede måldifference 
c. Flest scorede totale antal mål for samtlige kampe 
d. Omkamp på 5 min. (eventuelle udviste spillere må komme på banen igen). Lodtrækning om 

hvilket hold, der giver bolden op. 

9. Udskiftning foregår fra egen banehalvdel modsat dommerbordet. 
10. Holdgebyr: børnerækken 250 kr., ungdomsrækken 275 kr., familierækken 300 kr. Ved 

afbud efter sidste tilmeldingsdato udeblivelse vil holdgebyret ikke blive returneret. 
11. Evt. Tvivlsspørgsmål afgøres suverænt af turneringsledelsen. 
 

Spillested: Skals Hallen, Kærvej 9, 8832 Skals – Hallen’s tlf. 8669 4191 
Stævneansvarlig: Majbritt Skovgaard Møller tlf.28897481 og Kenni Elkjær, tlf. 40157059 


