
Kampe – program – regler mm: 

Kampprogrammet styres under stævnet via denne hjemmeside: 

www.ringeboldklub.dk Den bliver løbende opdateret med resultater samt eventuelle baneflytninger eller bytte 

af modstandere etc. Inde på hjemmesiden er der sat grafik med klub farven på spilletrøje.  

Hvis jeres normale trøjefarve er skiftet til denne figur:  betyder det, at I møder nogen med samme farve 

trøjer, og at det er jer, der skal have overtræk på eller spille i jeres 2. trøjer 

Tag overtrækstrøjer med, selvom I ikke umiddelbart er markeret til at skulle skifte. Spilleplanen kan blive 

ombrudt i sidste øjeblik, så I pludselig får brug for at kunne have overtræk på.   

 

STRAFFESPARK EFTER HVER KAMP.   

Kamplængden er 2 x 20 minutter. Der er ikke halvlegspause, men blot hurtigt sideskift. Umiddelbart efter hver 

kamp sparkes der straffespark. Der er et spark pr. spiller inkl. målmand. Antallet af spark afgøres af det hold 

der har flest spillere med. Stiller det ene hold med 10 spillere og det andet hold med 8 spillere, sparkes der 10 

spark, dvs. at 2 spillere fra det hold der er 8 spillere sparker 2 spark. Straffesparkene tæller ikke med i den 

ordinære kamps resultat. Ender straffesparkene uafgjort sparkes der ikke yderligere. Jeg håber I vil lege 

positivt med. Christian Nørkær, Øens Hold/OB 

 
NOTE FRA STÆVNELEDELSEN VEDR. STRAFFESPARKSKONKURRENCER:  
Det er vigtigt, at alle hjælper til med at holde tidsplanen. Derfor: Alle straffespark tages i den ende af banen, 

som ligger tættest på Ringe Boldklubs klubhus. Saml dit hold i en gruppe lige uden for straffesparksfeltet. 

Tæl om I er færre spillere end modstanderen, så du er forberedt på at udpege spillere som skal sparke 2 

gange. Hvis det viser sig, at straffesparkene forsinker afviklingen, vil vi evt. se os nødsaget til at afkorte 

spilletiden. Det hold, som er nævnt først i spilleplanen, stiller op på banehalvdelen tættest på Ringe 

Boldklubs Klubhus, og giver bolden op. Dette hold sparker også første spark i straffesparkskonkurrencen. 

”Udehold” skifter trøjefarve, hvis modstander har samme farve. 

 

Øvrige regler: Kopieret fra DBU-Fyn og meddelt fra OB/Øens Holds side af:  

 

Tilbagelægning til målmanden: Målmanden må godt samle bolden op. 

 

Igangsætning ved målspark: Valgfrit mellem rigtigt målspark eller udspark / udkast. 

 

Offside: Der spilles ikke med offside.  

 

Placering af hjørnespark: Bolden må placeres på et sted på mål/baglinjen mellem målfeltet og sidelinjen 

(hjørneflaget som er en kegle ) 

 

Frispark: Kun direkte frispark. Modspillere skal være mindst 7 meter væk.  

 

Advarsel: 5 minutters udvisning. Der må sættes en anden spiller ind i stedet for.  

 

Udvisning: Spilleren udvises resten af kampen. Der må sættes en anden spiller ind i stedet for. Kamplederen 

sikrer sig spillerens navn og indberetter ham til stævneledelsen, der fastsætter evt. karantæne.  

 

Ekstra spiller: Hvis et hold kommer foran med tre mål, må modstanderen sætte en ekstra spiller ind (skal ud 

igen ved reducering).  

Er et hold bagud med seks mål, må der sættes to ekstra spillere ind etc. 

 

NB: Der SKAL ikke sættes ekstra spillere ind, og de to trænere kan inden kampen aftale IKKE at spille efter 

dette princip. Gør de dette, bedes dette meddelt kamplederen inden kampen starter.    

  

http://www.ringeboldklub.dk/

