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Velkommen

Arkivfotos fra 7-mands fodbold 2012

Jeg er glad for 
at kunne byde 

deltager og offi-
cials velkommen 

til DM i 7-mands 
fodbold i Aarhus.

Jeg ved, at arrangørerne har lagt sig i selen for at sikre     
et vellykket stævne.

Mesterskaberne bliver afviklet på banerne ved Viby Stadion, og det er en 
god anledning til ved siden af konkurrencen, at mødes til kammeratligt 
samvær. Politiidrætten har en vigtig plads i politiet, idet den er med til at 
sikre, at mange holder sig i form og sikre et socialt fællesskab på tværs af 
afdelinger og kredse.

Med ønsket om et vellykket arrangement – VELKOMMEN.  

Med venlig hilsen
Jørgen Ilum
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PI Aarhus byder 
de deltagende 

hold ved årets 
politimesterska-

ber i 7-mands fod-
bold velkommen til 

Viby Stadion, som er 
hjembane for klubben Viby IF, der både agerer in-

denfor håndbold, badminton, basketball, tennis og ikke  
                mindst fodbold.

Viby Stadion har for nyligt gennemgået en omfattende renovering. Atletikken 
er tilbage (1900 og AGF), da atletikanlægget er moderniseret. Der er sket 
udbygning/ombygning af klubhuset, ligesom der er lavet nyt terrasseområde 
i forbindelse med et større cafeteria. Til sidst men ikke mindst, har klubben 
også fået multibane, udendørs fitness-udstyr og en ny indgang. Alt sammen 
noget, der har gjort Viby Stadion til et af de bedste idrætsanlæg i Aarhus.

Hvis vejrguderne er med os, vil fodboldbanerne stå indbydende og mere 
end klar til at modtage de mange dygtige fodboldspillere, som skal dyste 
om danmarksmesterskabet i 7-mands politifodbold 2013.

Viby IF`s bedste hold huserer til dagligt i Danmarksserien, efter de lige var 
oppe og runde 2. division i 2011. Klubben har ligeledes en rigtig stor og vel-
fungerende ungdomsafdeling, hvor man bl.a. har et samarbejde med AGF’s 
U19 og U17 hold.
 

Velkommen

»
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Viby IF er en social klub med ambitioner, 
et sted med sjæl og charme – og så er 

det jo på fodboldbanen, slagene skal stå!

Fodboldafdelingen i PI Aarhus byder endnu 
en gang alle deltagere og ledere velkommen til 

årets mesterskab, som vi håber og tror bliver lige 
så tæt, spændende, fair og velspillet, som det plejer.

    Held og lykke til alle!

    Henrik Fricke
    Fodboldafdelingen
    PI Aarhus
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•  Stævneåbning  10.00

•  Puljekampe start  10.15

•  Finale og bronzekamp 14.15

•  Fællesskabsspisning og
           præmieoverrækkelse  15.15

Praktiske oplysninger
Der er parkeringsmuligheder på p-pladsen v. Viby Stadion, Skanderborgvej 
224 i Viby.

PI Aarhus opretter som sådan ikke stævnekontor, men evt. spørgsmål på 
dagen kan rettes til Henrik Fricke, tlf: 22691158.

Der vil være vand og frugt i stævneområdet til alle stævnets deltagere.

Kammeratskabsspisning vil foregå umiddelbart efter præmieoverrækkelsen 
i klubhuset v. Viby Stadion.

Program

Fuglevangsvej 62 • 8700 Horsens
Tlf. 75 60 27 18 - Mobil 40 37 55 54

www.e-j-k.dk
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Pulje 1 Århus 2  
  Esbjerg   
  Bellahøj
  Vejle

Spilleplan
Pulje 2 Århus 1  
  Helsingør   
  Aalborg   
  Silkeborg

Pulje 1 Pulje 2

Kamp 1 Århus 2 - Esbjerg Helsingør – Århus 1

Kamp 2 Bellahøj – Vejle Aalborg – Silkeborg

Kamp 3 Vejle – Århus 2 Århus 1 – Aalborg

Kamp 4 Esbjerg – Bellahøj Helsingør – Silkeborg

Kamp 5 Bellahøj - Århus 2    Silkeborg – Århus 1

Kamp 6 Esbjerg – Vejle Aalborg - Helsingør

v/ Erik Jakobsen
Sct. Clemensstræde 18
8000 Århus C
Tlf. 86 17 53 00
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Lars Bisgaard / Henrik Fricke   PI-Aarhus

Appeljury – Fodbold 
Ole Kjær Jacobsen   DPIF
Bjørn Bæk     DPIF – fodboldudvalget 
Martin Boelt Møller    DPIF – fodboldudvalget 

Stævneledelse 
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§ 1
Turneringen udskrives og afholdes af Dansk 

Politiidrætsforbund i henhold til forbundets 
vedtægter for idræt og skydning. 

§ 2
Turneringen afvikles som en landsturnering med indle-

dende puljekampe, og afsluttende finalestævne. Turneringen afvikles fra d. 
1. april til d. 31. august. Finalestævnet tilstræbes afviklet i perioden d. 15. 
til 30. september. 

§ 3
Forbundet udskriver turneringen hvert år i januar måned, og anmeldelsen 
skal være forbundet i hænde senest d. 1. marts. Puljeinddeling udsendes i 
marts måned. Turneringsledelsen er DPIF's fodboldudvalg. 

§ 4
Der spilles efter de af Jydsk Boldspil Union's udgivne propositioner for 
7-mands fodbold samt, hvor intet andet er bestemt efter Dansk Boldspil 
Union's fodboldlove og regler. Såfremt et hold udebliver fra en fastsat kamp 
eller benytter ulovlig spiller, tabes kampen 2-0, og holdet kan ikke blive pul-
jevinder eller gå videre i turneringen. 

Dansk Politiidrætsforbunds 

7-mandsturnering i fodbold

Der spilles efter Dansk Politiidrætsforbunds konkurrenceregler for 7-mands 
fodbold, de af Jydsk Boldspil Union's udgivne propositioner for 7-mands 
fodbold samt, hvor intet andet er bestemt efter Dansk Boldspil Union's fod-
boldlove og regler.

»
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§ 5
De tilmeldte hold inddeles geografisk 

mest hensigtsmæssigt i 8 puljer. I puljene 
spilles der alle mod alle. Puljevinderne 

går direkte til finalestævnet. Arrangøren 
af finalestævnet er berettiget til deltagelse i 

finalestævnet med 1 hold. Finalestævnet afvik-
les i 2 puljer à 4 hold, hvor der spilles alle mod alle. 

De 2 puljevindere mødes i den egentlige finale, mens 
de to 2'ere i puljen mødes i kampen om bronzemedaljerne. Alle kampe til 
finalestævnet er på 2 x 15 min. Spilletiden kan efter aftale med DPIF's fod-
boldudvalg ændres. 

§ 6
Vinderholdet får tildelt forbundets vandrepokal for eet år. »
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§ 7
Hver politikreds under Dansk Politi-

idrætsforbund har ret til at tilmelde ét 
eller flere hold. 

§ 8
Et hold må bestå af max. 12 spillere. Fri udskift-

ning er tilladt. 

§ 9
Holdene i en pulje aftaler selv spillested og tid inden for den i § 2 nævnte 
periode. Ansvaret for puljens afvikling påhviler førstnævnte hold. Eventuelle 
udgifter til bane, dommer eller lignende deles ligeligt mellem de deltagende 
hold/kredse. Holdene skal indberette puljeresultaterne til forbundets kontor 
senest 2 dage efter kampenes afvikling. 

§ 10
Kampene spilles efter pointsystem, og i tilfælde af pointlighed er point fra 
indbyrdes kamp afgørende. I tilfælde af yderligere lighed er måldifference 
inden for puljen afgørende. Derefter flest scorede mål. Hvis der stadig er 
lighed afgøres placeringerne ved "straffe-dribling". I tilfælde af uafgjort efter 
ordinær spilletid i finalekampen og i kampen om bronze afgøres disse ved 
"straffe-driblings" konkurrence. Spilleren har med udgangspunkt på banens 
midte 15 sekunder til dribling/afslutning. Målmandens udgangspunkt er 
målfeltet. "Straffedribleren" må ved parade eller lignende, hvor bolden stadig »

Central Bar
- stedet vi mødes!

Banegårdsgade 1 • 8000 Århus C • Tlf. 86 13 99 89



23

er i spil, afslutte flere gange inden for 
15-sekunderfristen. I øvrigt følger prin-

cipperne reglerne for afvikling af ordinær 
straffesparkskonkurrence. 

§ 11
Advarsel i kampen medfører tidsbegrænset ud-

visning (5 min). I gentagelsestilfælde for resten af 
kampen. Udvisning i resten af kampen medfører karan-

tæne i den efterfølgende kamp. En advarsel i en kamp føres ikke videre i tur-
neringen. Såfremt omstændighederne taler derfor, kan DPIF's fodboldudvalg 
idømme strengere straffe. 

§ 12
Turneringsledelsen har ret til at dispensere fra reglerne, hvor dette må anses 
for påkrævet for at give turneringen den fornødne sportslige afvikling. 

§ 13
Turneringsledelsen træffer i alle tvivlspørgsmål og i øvrigt alle forhold turnerin-
gen vedrørende afgørelse under ansvar over for forbundets forretningsudvalg. 

§ 14
Ændringer af propositionerne foretages af forbundets hovedbestyrelse.

En ren fornøjelse

Salamandervænget 88 • 8260 Viby J • Tlf. 28 34 72 68

K.K. Total Service



25

§ 1. Spillepladsen
Der spilles på tværs af en normal fodbold-

bane. (1/2 bane benyttes). Længde max. 
90 m., mindst 45 m. Bredde max. 60 m, 

mindst 45 m. Hvor der anvendes fast 7 mands 
bane, skal ovennævnte mål overholdes.

Idealmål: længde 65 m, bredde 51 m. Målfeltet 8x25 
m skal være tydeligt markeret enten ved opkridtning el-

ler ved 3 krydser: 2 stk, 10 m fra hver målstang langs mållinien, 8 m ind på 
spillepladsen, samt et kryds 8 m ind på spillepladsen midt for målet (sidste 
kryds gælder som straffesparksplet). Målfelt og straffesparksfelt er identiske.

§ 2. Målstørrelsen
Minifodboldmål benyttes (5 m lang og 2 m høj). Dispensation for brug af hånd-
boldmål kan opnås, men såfremt minifodboldmål forefindes på anlægget,
skal disse benyttes.

§ 3. Bolden
Størrelse 5 skal benyttes i alle kampe.

§ 4. Spillernes antal
Et 7 mands hold består af 10 spillere, hvoraf de 7 må være på banen samtidig. 
En af spillerne skal være målmand og iført trøje af anden farve end de øvrige
spillere.Fri udskiftning er tilladt og administreres af lederen efter gældende 
regler.

JBU-Propositioner 
7-mandsfodbold

»
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§ 5. Spillets varighed
Alle kampe er på 2 x 15 minutter.

§ 6. Spillets igangsætning
Ved kamenps start, efter pause og efter 

scoring startes spillet fra banens midte.
Denne regel anvendes ikke.

§ 8. Straffespark
Straffespark tages 8 m fra mållinien og midt for målet.

§ 9. Frispark
Der benyttes almindelige regler for direkte og inddirekte frispark. Ved frispark 
skal modstanderne altid være placeret 9,15 m fra bolden eller være placeret
på egen mållinie mellem målstængerne.

§ 10. Indkast
Udføres med begge hænder over hovedet og begge ben på jorden fra det 
sted på sidelinien, hvor bolden gik ud.

§ 11. Målspark
Bolden sparkes ud af målfeltet.

§ 12. Hjørnespark
Sparkes tages fra det sted, hvor mål- og sidelinien mødes.

Frichsparken • Søren Frichs Vej 36 L • 8230 Åbyhøj • Tlf. 8740 6000 • www.brandtrevision.dk
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1992   Odense

1993   Roskilde

1994   Odense

1995   Station 4

1996   Ingen vinder

1997   Station 2

1998   Station 2

1999   Station 3

2000   Station 3

2001   Station 3

2002   Esbjerg

2003   Station Amager

2004   Station Bellahøj

2005   Århus

2006   Helsingør

2007   Station City

2008   Station Bellahøj

2009   Nykøbing Falster

2010   Station Bellahøj

2011   Københavns Vestegn

2012   Station Bellahøj

Hidtidige vindere

Østhavnsvej 35, Port 8 • 8000 Aarhus C
Tlf. 41 66 96 98 • synshallensb.dk


