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Karantæner 2015 
Husk - der er altid minimum én spilledags karantæne! 

 

Række Forening Navn 
Antal 
dage 

Afsones 

SF Satair Nicklas G. Winner 3 Til og med den 8. juni  

SD COMM2IG Kenneth Hansen 2 28. maj Netcompany Executers og 4. juni FC Yngre Læger 
 

 

Da det har vist sig, at der stadig er en del som ikke helt ved hvordan 
man gør ved afbud, flytning af kampe, udfylder holdkort og indtastning 
af resultater, er her info fra Fodbold News 15-15: 
 
Indtastning af resultater 

- De hold som står førstnævnt (VÆR OPMÆRKSOM PÅ DETTE!) SKAL senest dagen efter 
kampen (kl. 15.00), indtaste resultatet i turneringsmodulet – uanset om kampen er spillet 
eller der er afbud.  
Såfremt det ikke sker, bliver holdet opkrævet gebyr jf. gebyrlisten.  
Det er holdets eget ansvar at indtaste til tiden og have styr på password!  
HUSK AT GEMME JERES PASSWORD (LIGESOM I GEMMER JERES PINKODER OG 
ANDRE PASSWORDS)! 

 
Holdkort 

- I Oldboys, SuperOldBoys, Superveteran og Masters SKAL der stå fødselsdato (dd-mm-åå) 
på holdkortet (se eks. i turneringsreglementet). Det er ikke nok med f.eks. måned og år! 

- Mangelfulde holdkort opkræves gebyr jf. gebyrlisten. 
- Lav en liste som I altid har med, så I ikke skal spørge jeres spillere hver gang. 
- Holdkort skal afleveres inden kampen begynder, til dommeren og kun spillere på holdkortet 

må benyttes. 
- Der må kun benyttes de grå holdkort, som I har fået tilsendt. Alle andre holdkort skal 

destrueres. Såfremt disse benyttes eller andre, bliver holdet opkrævet gebyr pr. gang de 
benyttes! 

 
Vi kan ikke stille hold  

- Kan I ikke stille hold, så kontakt modstanderen - Kan I ikke få fat i dem, så må I sende en 
person ud til spillestedet, så modstanderen ikke klæder om forgæves og står klar – I så 
fald, betragtes det som udeblivelse.  

- Udover at kontakte modstanderen SKAL der også sendes mail til: afbud@fkbufodbold.dk  
 
Flytning/udsættelse af kampe 

- Som udgangspunkt flyttes kun kampe, der pga. særlige omstændigheder ikke kan afvikles 
(se Turneringsreglementets §2.13). Begge hold skal skriftligt fremsende accept på dette 
(senest 24 timer før kampstart). Kampen er først udsat når der foreligger en skriftlig 
bekræftelse fra Fodboldudvalget.  

- Kampe som udsættes, vil fortrinsvis blive afviklet i samme uge!! 
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Vi afholder et stort 7-mands stævne for alle, med aftenfest om 
lørdagen!.. se mere på hjemmesiden 
 

 


