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Fodboldafdelingens afdelingsmøde  
  

Mandag den 9. november kl. 18.00 
i Viften, Rødovre – Rødovre Rådhusplads, Rødovre Parkvej 130 

(lige over for Rødovre Centret). 
 
Der vil som sædvane blive mulighed for at spise stegt flæsk med persillesovs og 
kartofler, samt en øl/vand, efter mødet, til kun kr. 80,- pr person. 
Tilmelding til spisning er bindende og skal ske senest mandag den 2. november til 
michael@fkbufodbold.dk  
 
Hver klub kan højst stille med to stemmeberettigede repræsentanter, men alle til aktiviteten hørende 

medlemmer er mødeberettigede. 
 

Dagsorden 
 

1. Valg af dirigent 
2. Valg af referent og stemmetællere 
3. Afdelingens beretning 
4. Indkomne forslag – Syv forslag (fremsat af Fodboldudvalget) 
5. Orientering om regnskab og budget 
6. Valg af udvalgsmedlemmer 

 
 
På valg er: 
Formand: Michael Kofoed (FUD) (for to år - modtager genvalg) 
Udvalgsmedlemmer: Johnny Børger (Laybourn Sport) (for to år - modtager genvalg) 
  Knud Grosse (Enkeltmedlem) (for to år - modtager genvalg) 
 
UK’ere (alle valg er for ét år): 
Herresenior:  Johnny Andreasen (Laybourn Sport) (modtager valg) 
Herresenior:  Henrik Rømer Nielsen (Laybourn Sport) (modtager valg) 
 

Oldboys:  Poul Albrechtsen (Brandvæsenets IF) (modtager genvalg) 
Oldboys:  Kim Christiansen (Lufthavnens IF) (modtager genvalg) 
 

SuperOldBoys:  Søren Lundegaard (Laybourn Sport) (modtager genvalg) 
SuperOldBoys:  Bjarne Skov Pedersen (Brandvæsenets IF) (modtager genvalg) 
 

Damesenior:  Tali Lehmann Monefeldt (Nilfisk) (modtager genvalg) 
Damesenior:  Dorthe Haahr Larsen (IBBH) (modtager ikke genvalg) 
 
 

7. Afslutning – herunder præmieoverrækkelse 
 
 
 
 

mailto:michael@fkbufodbold.dk
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Fodboldafdelingens beretning 2015 
 
 

Det er for nemt – desværre… 
 
I sidste års beretning, skrev vi om, hvor svært det er at være holdleder. Mange holdledere kæmper hver uge 
med at få samlet hold. Selvom vi lever i en teknologisk tid, hvor det de sidste 10 år er blevet nemmere og 
nemmere at komme i kontakt med hinanden, så er det samtidig også blevet nemmere at melde fra - dette 
oplever alle holdlederne gang på gang, uge efter uge.   
Netop som mange timers opkald, mails og sms’er har båret frugt, så begynder afbuddene at komme - det sker i 
9 ud af 10 tilfælde samme dag som der skal spilles kamp. Undskyldningerne for at melde afbud er mange, men 
i bund og grund handler det om én ting: Respekt! Respekt for ens egne kollegaer og venner på holdet, respekt 
for holdlederen som har knoklet for at samle hold, respekt for dagens modstander og respekt for de andre hold i 
rækken.  
Hvordan det? Jo, spilleren er ikke lige den eneste som på dagen melder afbud, selvom han tror det – der var 
også lige en eller to mere som meldte fra. Så står holdlederen i en situation, hvor han måske kun har fem eller 
seks spillere til rådighed og så melder han afbud til modstanderen. Modstanderens spillere bliver lettere irriteret 
over det sene afbud, og efter at have været ramt af afbud fra flere modstandere undervejs, begynder dette 
holds spillere også at melde fra, for de gider ikke afsætte tid til at komme ud og spille, når det flere gange er 
blevet aflyst i sidste øjeblik.  
 
Vi ved godt at der er ganske få spillere som f.eks. pga. arbejde, ikke kan nå frem, men langt de fleste afbud 
sker, fordi der er kommet ”noget andet” på programmet. Og hvorfor er det så, at man først siger ja til at spille, 
for derefter at melde fra? Vi ved det ikke, men ”i gamle dage” så alle frem til at komme ud den ene gang om 
ugen, for at spille og lige vende kampen over en øl bagefter. Sådan er det heldigvis stadig for enkelte – mest i 
de ældre årgange, for de har været med så mange år, og ved hvad det handler om: Det sociale. 
Der er efterhånden mange muligheder for at holde styr på både sin egen kalender men også på selve 
programmet for holdets kampe. Selve kampprogrammet findes som altid samme sted som stillingerne, og der 
er f.eks. Holdsport.dk, som bruges af flere, til at holde styr på hele truppen og til at se hvem som har tilmeldt 
sig, samt kommunikere online til hinanden, ja endda sende remindere ud automatisk – Prøv det! 
Jeres holdleder bruger ufattelig meget tid på at samle hold uge efter uge, og I gør det ikke nemt for ham. Måske 
er netop dét også årsagen til, at ikke alle hold deltager i de en-dags stævner vi har: Jule Five-a-side og 
Julestævnet. Efter udendørssæsonen orker holdlederen ikke rigtigt at forsøge også at samle hold til næste 
arrangement, og det er vel et eller andet sted forståeligt nok? 
SÅ, KÆRE SPILLERE VIL I IKKE NOK OVERVEJE NÆSTE GANG I STÅR OVERFOR ET EVT. AFBUD – OM 
DET ER NØDVENDIGT AT MELDE FRA, ELLER BURDE I ENTEN SIGE FRA TIL DET SOM ER KOMMET 
IND FRA HØJRE ELLER MÅSKE KOMME SENERE TIL DETTE - JERES AFBUD HAR EN NEGATIV 
DOMINO EFFEKT, SELVOM DET IKKE LIGE UMIDDELBART KAN SE SÅDAN UD. 
 
Fodboldudvalget ved godt, at dette stort set kun læses af holdlederne, men måske en chance for holdlederne til 
at ruske lidt op i sine spillere – det håber vi  
 
 
 
 

Jule Five-a-side 2014 
 
Herreseniorrækken blev vundet af Cosa Nostra som i finalen vandt over Søværnet IF og tog sig af titlen for 
fjerde gang i alt. ”Kombirækken”, hvor hold der enten har minimum én pige på banen eller hele holdet er over 
38 år, blev vundet af Thomas Cook over Søværnet IF.  
I alt 25 hold mødte op, mens der var et enkelt afbud.  
Jule Five-a-side spilles på tværs af en 7-mands kunstgræsbane og som det giver sig selv: 5 mod 5. 
Pt. er tilmeldingerne i gang til årets stævne, som afvikles lørdag den 21. november, hvor deadline er mandag 
den 10. november, hvor foreløbig 9 hold har tilmeldt sig dysten om bl.a. ænder og vin. 
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Julestævne 2014 
 
Det årlige Julestævne bliver ved med at vokse – 2010: 10 hold, 2011: 11 hold, 2012: 32 hold og 2013: 40 hold - 
til Julestævnet i lørdag den 11. december 2014 tilmeldt i alt 50 hold i hhv. Herre- og Damesenior, Mix og SOB. 
Vinder af Julestævnet blev hhv. Team IFI (Herresenior), Nordea (Damesenior og Mix) og Laybourn Sport 2 
(SOB).  
Julestævnet er ment som et hyggetiltag, hvor det sociale og julestemningen er i centrum, dertil krydret med lidt 
småpræmier undervejs og selvfølgelig præmier til de bedste hold. 
Igen i år afvikles Julestævnet i Rødovre Hallen, og vi har i år to baner til rådighed – samtidig har vi i år også 
håndbold med til Julestævnet, så vi nu bliver endnu flere til stævnet. 
Det er muligt at spille med i Herresenior, Damesenior, Mix og SuperOldBoys (over 38 år), så der er mulighed 
for at flere hold kan deltage. I skrivende stund er 8 hold tilmeldt – deadline for tilmelding er 28. november. 
 
 

Indendørsturneringen 2015 
 
Indendørsturneringen blev afviklet i januar, hvor 53 hold deltog i syv forskellige kategorier. 
For en god ordens skyld skal det nævnes, at det er tilladt at deltage med samme spillere i mere end én 
kategori (såfremt alderskravene overholdes). 
 
Følgende foreninger vandt de respektive kategorier: 
Herresenior: Benny Johansen & Sønner 
Damesenior: IBBH 
Oldboys: Danske Bank 
SuperOldBoys: Energinet 
Veteran: HI 
Superveteran: Blom Transport 
Mix: IBBH/FUD/Laybourn 
 
De respektive vindere blev, som sædvane, inviteret til Dansk Firmaidrætsforbunds stævne som nu hedder 
Firmaidræt Open (tidl. DM), som i år blev afholdt i Nykøbing Mors i weekenden 21.- 22. marts, hvoraf de 8 af 28 
hold, kom fra Firmaidræt StorKøbenhavn. 
 
 

Firmaidræt Open 2015 i Nykøbing Mors: 
 
SOB Nr. 2: Laybourn Sport 1 Nr. 3: Laybourn Sport 2 
Veteran Nr. 1: HI Nr. 2: Laybourn Sport   

Mix Nr. 1: IBBH/Laybourn Sport 1 Nr. 2: IBBH/Laybourn 3 Nr. 3: IBBH/Laybourn 2 
 
Samlet vandt FSKBH to rækker, fik tre andenpladser og to tredjepladser. 

  
 
Udendørsturneringen 2015 
 
Af de 172 hold som deltog i Herresenior i 2011 turneringen, var kun de 47 hold tilbage i årets turnering! Og bare 
i forhold til sidste sæson var 42 af de 123 hold ikke med i år. Årsagerne er mange, men det giver et godt indblik 
i, hvor hurtigt det går med at komme op igennem rækkerne og hvorfor mange hold rækker op, uden at være 
endt på en top placering i deres række. I år har vi i Herresenior haft en lille opgang i antallet af hold, fra 123 i 
2014 til 133. 
Spilletiden er stadig 2 x 25 min, hvilket har gjort at vi har kunnet udnytte vores tildelte banekapacitet bedre end 
før, og samtidig imødekommet mange holds ønske om længere spilletid.  
Mange spørger i løbet af turneringen, hvornår man kan se rækkerne og evt. om man rykker op - Dette burde 
holdlederne vide, da det sendes til dem bl.a. via mails og Fodbold News. Rækkeinddelingen udsendes som 
altid i februar, hvor evt. indsigelser kan fremsendes inden den endelige rækkeinddeling. 
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Herresenior 
I alt 133 (mod 123 i 2014) deltog i årets turnering i herreseniorrækken, hvor det undervejs lykkedes det at lave 
to ekstra rækker. 
Vinder af Ligaen blev Cosa Nostra, som dermed er det første hold som har vundet mesterskabet i Herresenior 
to gange. Sidste års mestre fra EY (Tidligere Ernst & Young) blev nr. 2 foran Codan.  
I år er afbudsprocenten i herreseniorrækkerne fra 24,3 % i 2014 til 27,8 %. 
 
Oldboys 
28 hold (mod 41 hold i 2014) deltog i oldboysrækkerne, hvoraf fire hold udgik undervejs.  
OBSerien blev for andet år i træk vundet Novo Nordisk foran 111 (også fra Novo Nordisk). Dermed har Novo 
vundet tre af de sidste fire mesterskaber. 
I Oldboys faldt antallet af aflyste kampe fra 25,6 % i 2014 til 23,7 % i år. 
  
SuperOldBoys 
SuperOldBoys havde i år fremgang fra 10 til 11 hold ift. 2014. FC Keolis City som er rykket ”op” fra 
Oldboysrækkerne, vandt foran SAS og Laybourn Sport.  
I SOB fortsætter antallet af aflyste kampe nedad - Fra 30,6 % (2012), 20,0 % (2013) og 13,3 % (2014), var det i 
år kun 10,9 % som ikke blev afviklet. Med tanke i, at det er den række med flest antal hold, så er det fantastisk 
at se, at det rent faktisk godt kan lade sig gøre at gennemføre langt de fleste kampe. 
 
Veteran 
For andet år i træk, var der ikke nok tilmeldinger til veteranrækken. 
 
Superveteran 
I år blev spændingen i Superveteran intakt helt hen til sidste kamp, hvor Brandvæsenet tog sig af mesterskabet 
foran MAN B&W, som havde først hele sæsonen frem til næstsidste runde. SAS blev nr. 3.  
Afbuddene er næsten uændrede, da 16,67 % i år mod 16,36 % i 2014, ikke blev spillet.  
 
Masters 
For fjerde sæson i træk løb Danske Bank med mesterskabet, i år foran Sporvejene og DFDS. Dog var der stor 
spænding helt frem til 10 minutter før slutfløjtet i sidste runde, hvor Danske Bank scorede det afgørende mål, 
som gav dem mesterskabet 
Afbuddene bliver også hér færre, da ”kun” 20 % mod 23,2 % sidste år, ikke afviklet. 
 
Damesenior 
I Damesenior har rækkefølgen de sidste tre år været IBBH; Nordea og TONO. Det blev ændret i år, da SAS tog 
sig af 2. pladsen foran TONO. Det var IBBH’s femte mesterskab på stribe. 
Desværre – specielt set i lyset af, at der kun er seks hold i rækken – trak Heinemann sig i sommerpausen og i 
alt 30 % af kampene blev aflyst mod 23,3 % i 2014. 
 
Mix 
I Mix blev mesterskabet afgjort på sidste spilledag, og det blev Nordea som med en flot slutspurt, tog 
mesterskabet for andet år i træk, igen i år foran Mærsk IF og med IBBH på tredjepladsen. 
I år var der et rent 0 i antallet af afbud, hvilket selvsagt er godt for de mange spillere som nu engang gerne vil 
ud med venner og kollegaer, og spille fodbold. 
 
 

Tilrettelæggelse og information 
 

Ifm. planlægningen af udendørsturneringen, er der altid en del hold, som har ønsker om f.eks. spilletid og 
ugedag. Alt dette bliver mere eller mindre opfyldt 99 %, vi kan dog ikke garantere at alle ønsker opfyldes, men 
det vil altid være således, at det sker i de kampe, hvor man står som ”hjemmehold” eller tilsvarende til minimum 
halvdelen af kampene i en sæson. Det skyldes at spilletider og ugedage for de enkelte hold samt banekapacitet 
og tilgængelighed alt sammen skal gå op i en større enhed. 
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Information 
Både før og under turneringen klædes de respektive holdledere godt på med info. Det er info på hjemmesiden, i 
Fodbold News, der udsendes mails og indimellem også via vores SMS service samt på Facebook 
(www.facebook.com/Firmafodbold), dertil kom der i 2013 også en APP til android. 
Gennem hele sæsonen modtager Fodboldudvalget rigtige mange forespørgsler og det er svært at svare på 
forespørgsler når vi er på arbejde ligesom de respektive holdledere. Netop derfor har vi sørget for at I selv kan 
søge info flere steder. 
Rigtig mange stiller også spørgsmål undervejs i turneringen – som f.eks. hvordan afbud meldes, hvordan 
resultater indtastes, regler osv.. Fodboldudvalget er lidt ked af, at skulle bruge rigtig mange ressourcer på at 
svare – ikke fordi vi ikke vil, men igen fordi, at al info kan søges. Alle holdledere er klædt godt på, men det er 
åbenbart nemmere bare at sende en mail, end at bruge samme tid på at finde svaret. I ”den virkelige verden” 
opkræver mange firmaer gebyrer for information, som i forvejen findes – Måske dette er vejen frem og kan 
afhjælpe på de mange spørgsmål som går igen, og hvor svaret allerede kan findes via selvbetjening? 
Det er foreningernes egen pligt at have kendskab til turneringsreglementet og også sørge for at være opdateret 
med info.  
Der er også nogle retningslinjer for anlæggene, hvor det ikke er tilladt at medbringe egne drikkevarer, da der 
både på Kløvermarken og i Valby er mulighed for at købe disse i de respektive caféer. Dette er meddelt alle 
hold og SKAL overholdes. Derudover skal der selvfølgelig ryddes op efter kampene, dvs. der ikke ligger tape og 
andet ved banerne efter kampene, dette skal selvfølgelig i de affaldsspande som er sat op rundt omkring. 
Fodboldafdelingen ”drives” af frivillige kræfter, som bruger deres fritid på at holde turneringen i gang. 
Det kan godt være at nogen måske ikke lige får læst al info igennem, men det er altså holdenes/klubbernes 
pligt at holde sig ajour med det, der udsendes – både via mail og i Fodbold News. 
 
Udgåede hold/afbud 
Igen i år, har der været en del forespørgsler på de mange aflysninger som hvert rammer stort set alle hold. Det 
er et stort irritationsmoment og tro os, vi ved udmærket hvor frustrerende det er at stå med et hold klart, og så 
bare en time eller to før kamp, bliver man kontaktet af modstanderen som melder afbud. 
Vi kan kun henvise til beretningen fra de foregående år og afdelingsmøderne, hvor vi hvert eneste år fortæller 
om de mange afbud og beder om løsninger til hvordan vi kan reducere dem. Afbud er desværre ikke noget som 
en holdleder er herre over, det er som oftest moralen hos spillerne.  
I år er det samlede antal af ikke spillede kampe desværre steget, fra 23,3 % i 2014 til 24,52 %. 
Der er stadig rigtig mange som ikke har sat sig ind i flere ting omkring afbud – dette til trods for at det er skrevet 
flere gange i Fodbold News, på hjemmesiden og sågar i mails direkte til holdlederne. Når der meldes afbud til 
afbud@fkbufodbold.dk SKAL modstanderen også orienteres og kan man ikke få fat i dem på telefonen, så må 
man give anlægget besked, og kan man ikke det, så må man sende en person ud, så modstanderen ikke 
klæder om forgæves om. Mange tror at en mail er nok til modstanderen, men der er ingen garanti for at den når 
at blive læst samme dag. 
Men det lader til at mange kun vil ud med frustrationerne..og det er som sådan også ok.. Men for 
Fodboldudvalget er det ligeså frustrerende at høre og læse om dette rigtig mange gange for når så vi kommer 
til afdelingsmødet, så vælger mange blot at blive væk, ingen kommer med forslag til, hvordan vi evt. kan løse 
problematikken med de mange afbud. Der er nu engang således, at det er på afdelingsmødet, at foreningerne 
kan komme til orde og frembringe idéer. Hvis dette ikke sker, er det svært for os, at tage de mange mails og 
kommentarer til efterretning, når de respektive så vælger ikke at møde op, eller komme med forslag. 
 
Udsættelser 
Udsættelse af kampe er for mange noget, der er svært at finde ud af. Mange sender bare en mail om at de vil 
have udsat en kamp, hvilket ikke er nok. Det er beskrevet flere steder, og også hér har alle holdledere 
modtaget direkte info omkring proceduren for udsættelse. Udsættelse af en kamp skal ske minimum 24 timer 
før kampens begyndelse, hvilket har hjulpet en del på sidste øjebliks udsættelser. Dog skal alle hold huske, at 
vi ikke kan garantere at opfylde evt. ønsker ved en genansættelse, da der er flere parametre der skal gå op, 
såsom ledige baner og tider, samt de øvrige kampe de to hold har. 
 
Indberetning af resultater 
Indberetning af resultater har vi nu kørt med i en del sæsoner, og der er stadig mange der ikke indberetter 
som de skal, senest dagen efter. Det betyder at de opkræves kr. 60,- hver gang, hvilket i år er sket 176 gange.  
Det fremgår meget klart af reglementet at det ALTID er hjemmeholdet uanset om en kamp er afviklet eller ej, 
som skal sørge for indberetning af resultatet, Det er tidligere udsendt via i Fodbold News og i flere mails og har 
stået på hjemmesiden, så der kan ikke herske tvivl om, hvordan proceduren er. 

http://www.facebook.com/Firmafodbold
mailto:afbud@fkbufodbold.dk
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Følgende foreninger vandt de respektive kategorier: 
Herresenior: Cosa Nostra 
Oldboys: Novo Nordisk 
SuperOldBoys: FC Keolis City 
Superveteran: Brandvæsenet 
Masters: Danske Bank 
Damesenior: IBBH 
Mix: Nordea 
 
FA Sport Cup – Resultaterne af FA Sport Cup finalerne den 9. oktober 2015: 
(Cupturneringen arrangeres i samarbejde med vores samarbejdspartner i over 25 år: FA Sport) 
 
Herresenior: Cocks & Cows (SJ) – EY 1 (Ligaen) 0-3 
Oldboys: Thomas Cook (OBSerien) – 111 (OBSerien) 5-6 efter straffespark 
 
 
Samlet deltog 202 hold (mod 203 hold i 2014), hvoraf i alt 20 hold udgik undervejs.  
Antallet af kampe, der meldes afbud til steg i 2015, da 24,52 % mod 23,3 % i 2014 af kampene ikke blev spillet.  
Heraf mødte det ene hold desværre op 14 til kampe, hvor modstanderen glemte at kontakte modstanderen og 
fortælle de ikke kom, tallet var 11 kampe i 2014. 
Antallet af udvisninger steg kraftigt i år, fra 24 i 2014 til 41 i år. 
 
 

Dommerklubben (FUD) 
 
Som vi skrev sidste år, så er det lykkedes os, at få mange nye ansigter ind i Firma-Unionens Dommerklub 
(FUD), så vi er ”sikret” lidt frem i tiden, da vi desværre også hvert år må sige farvel til nogle af de dommere som 
har været med i firmafodbolden gennem mange år. 
Vi oplever stadig nogle få gange om året, at dårlig opførsel på banen som oftest også betyder at dommerne 
overvejer deres virke og dermed skal vi igen ud og gøre en indsats for at få nye dommere til kampene – Så 
selvom der står meget på spil for enkelte spillere, så husk, at det ikke kun er den ene kamp det gælder, men 
også jeres kollegaer/venner/kammerater, de andre hold i turneringen, når I ”ødelægger” en kamp og dommeren 
sidenhen stopper.  
 

 
Firmaidræt Open i Rødovre 2015 
 
De tidligere DM stævner er nu blevet til Firmaidræt Open, som to gange om året samler hhv. uden- og 
indendørsaktiviteterne på ét sted. På den måde, mødes rigtig mange deltagere på kryds og tværs, både af 
landet og aktiviteter, ligesom at aftenfesten igen kan blive et tilløbsstykke. 
 
Vi - Firmaidræt StorKøbenhavn (FSKBH) – var værter for Firmaidræt Open i weekenden 12.-13. september, i 
Rødovre. 40 hold var tilmeldt i Herresenior, Damesenior, Mix, Oldboys og SuperOldBoys, heraf de 13 fra 
FSKBH. 
 
Herresenior Nr. 3: Nordea og Den Blå Planet 
Damesenior Nr. 2: IBBH/Mediq 
Oldboys Nr. 1: Thomas Cook Nr. 2: Novo Nordisk Nr. 3: GR 
SuperOldBoys Nr. 2: Laybourn Sport   

Mix Nr. 1: Danske Bank Nr. 3: IBBH og Mediq  
 
Samlet vandt FSKBH to rækker, fik tre andenpladser og seks tredjepladser. 
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De udvalgte hold 
 
De udvalgte hold har i år spillet mod DAI i hhv. Oldboys (1-2 og 3-4) og SuperOldBoys (1-0) mens Damesenior 
spillede mod Sundby BK (5-1) og Østerbro (3-3). Både Herresenior og Veteran desværre ikke kom i kamp, 
hvilket i alt endte med to sejre, en uafgjort og to nederlag. 
Vi har også besøgt Bornholm flere gange gennem årerne, for at deltage i Aarsballe Firma Cup. Desværre er 
stævnet efter 36 år, stoppet. Men det har ikke stoppet os, og vi håber vi kan opbygge et nyt ”venskab” gennem 
Rønne, hvor vi var ovre og spille to kampe: En Mix-kamp hvor vi tabte 8-10 og en SuperOldBoys hvor vi vandt 
5-1. 
UK’erne vil meget gerne høre fra hold der har emner til de udvalgte hold – UK’erne kan ses på hjemmesiden og 
i programmet. 
 
 
Til sidst skal der lyde en rigtig stor tak til alle vore samarbejdspartnere – FA Sport vores mangeårige 
leverandør af sportsudstyr på Vigerslev Allé, FUD (Firma-Unionens Dommerklub) og DAI, anlæggene i 
København, kommunerne udenfor København, til foreningerne og til sidst også en tak til Poul, Henrik og 
Flemming, som til daglig sidder på vores kontor. 
 
 
På forhåbentlig gensyn i 2016… 

Fodboldudvalget 
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Indkomne forslag (fremsat af Fodboldudvalget) 
 
1.5 Aldersgrænse 
Tilføjes: 
Supermasters skal være fyldt 60 år på spilletidspunktet. 
… 
Såfremt et hold benytter spillere som ikke opfylder alderskravene, taberdømmes holdet med 0-3. 
 
Begrundelse: 
For fem år siden tilføjede vi kategorien Masters, og for at være i rettidig omhu, tilføjes nu en kategori 
for dem over 60 år. 
Såfremt forslaget godkendes, tilføjes kategorien også i § 3.4 Mestre 
… 
Det har ikke fremgået tydeligt, hvad konsekvensen af at benytte spillere, der er for unge, er. 
 
2.2 Antal spillere 
Slettes: 
En 11-mands kamp spilles af to hold, som hver består af højst 11 spillere. En af disse skal være 
målmand. En kamp kan ikke begynde, hvis et af holdene består af færre end 7 spillere. 
 
Begrundelse: 
Vi har ikke haft 11-mands fodbold i 10 år. 
 
2.4 Spilletid 
Ændres til: 
Spilletiden er 2 x 25 minutter. 
 
Begrundelse: 
Som i det foregående forslag: Vi har ikke 11-mands fodbold mere, og vi kan samtidig se, at vi kan 
holde fast i spilletiden på 2 x 25 minutter i kampene. 
 
2.7 Kampens begyndelse 
Slettes: 
Det hold, som står anført først i programmet, er ”arrangør” af kampen og ansvarlig for hjørneflag 
(hvor disse forefindes på anlægget) og bold (-e). 
… 
Førstnævnte hold i programmet skal være klar spilleklar til den af unionen fastsatte tid  

 
Begrundelse: 
Da der ikke er et decideret ”hjemmehold” og dermed ingen forpligtelse som ”arrangør”. Derimod er 
begge hold hermed ligestillet. 
 
2.9 Advarsler/Udvisninger 
Tidligere: 
En spiller som tildeles en advarsel (gult kort), udvises tidsbegrænset. I 11-mands i 10 minutter og i 7-
mands 5 minutter. 
 
Ændres til: 
En spiller som tildeles en advarsel (gult kort), udvises tidsbegrænset i 5 minutter. 
 
Begrundelse: 
Som tidligere: Vi har ikke 11-mands fodbold mere. 
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2.9 Advarsler/Udvisninger 
Tidligere: 
En spiller, der er blevet udvist (rødt kort), kan ikke deltage i en kamp, før det pågældende hold har 
spillet sin næste ordinære turneringskamp. Dog må en spiller ikke deltage i nogen kamp, det være sig 
turnerings- eller cupkamp, før fodboldudvalgets afgørelse foreligger. 
 
Ændres til: 
En spiller, der er blevet udvist (rødt kort), kan ikke deltage i en kamp for sin klub, før det pågældende 
hold, hvor spilleren blev udvist har spillet sin næste ordinære turneringskamp.  
Dog må en spiller ikke deltage i nogen kamp, det være sig turnerings- eller cupkamp, før 
fodboldudvalgets afgørelse foreligger. 
 
Begrundelse: 
Tydeliggørelse af, at en spiller ikke kan spille på andre hold i den klub han tilhører ifm. en udvisning. 
 
3.2 Cupturnering 
Tidligere: 
Ved uafgjort i semifinaler og finaler spilles der forlænget spilletid – For 11-mands: 2 x 10 minutter og 
for 7-mands: 2 x 6 minutter. 
 
Ændres til: 
Ved uafgjort i semifinaler og finaler spilles der forlænget spilletid: 2 x 6 minutter. 
 
Begrundelse: 
Som tidligere: Vi har ikke 11-mands fodbold mere. 
 
 


