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Velkommen 
til Syd- og Sønderjylland

Det er en stor 
fornøjelse at kun- 
ne byde deltager- 
ne velkommen 
til Danske Poli-
timesterskaber i 
7-mands fodbold  
for herrer i Syd- 
og Sønderjylland.  
Stævnet bliver af- 
viklet ved Helle 

Hallerne, som helt sikkert vil blive vidne 
til nogle spændende kampe i den rette 
sportslige ånd. Og glædeligt er det, at der 
også afvikles en sideløbende turnering 
for kvinder. 

Politiidrætten er med til at sikre, at vores 
politiansatte holder sig i god fysisk og 
mental form, men giver også mulighed 
for socialt fællesskab på tværs af afde-
linger og kredse. Med håb om en rigtig 
god dag med kolleger fra egen og andre 
politikredse bydes alle derfor endnu en 
gang velkommen til Syd- og Sønderjylland. 

Jørgen Meyer
politidirektør

Esbjerg PI har den store fornøjelse at 
byde velkommen til de Danske Politime-
sterskaber i 7-mandsfodbold for herrer 
2016. Vi har tidligere høstet erfaringer 
med værtsskab for danske mesterskaber 
i bl.a. feltsport/orienteringsløb og golf, 
men det er første gang, vi prøver kræfter 
med et fodboldmesterskab. Vi ser derfor 
med forventning frem til en dag med in-
tense kampe på grønsværen og kollegial 
samvær udenfor den hvide linje.

I 2015 var PI Nykøbing Falster vært for 
mesterskabet, hvor man samtidig for-
søgte sig med en sideløbende 7-mands-
turnering for kvinder. Med 5 deltagende 
hold var det en succes, som vi i år har 
forsøgt at følge op på. Desværre var der 

ved deadline kun 
4 hold tilmeldt, 
men vi har i sam-
råd med DPIF  
besluttet at gen-
nemføre turne- 
ringen og vil 
frem til stævnet 
forsøge at få 
flere hold med.

Vel mødt.

På vegne af stævneledelsen

Erik Lindholdt
Esbjerg PI
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Stævneinformation
STÆVNECENTER
Helle Hallerne, Vrenderupvej 40C, 6818 Årre, tlf. 75195111. 
Webside: www.hellehallen.dk  

STÆVNEKONTOR
Ved stævnecenteret – åbent fra kl. 08.00. Udlevering af holdkort samt informations- 
og resultatformidling. Mulighed for opbevaring af værdigenstande.
Kontakt: tlf. 27 64 32 74

OMKLÆDNING/BAD
Ved stævnecenteret. Der er adgang fra kl. 08.00 – 16.30

FORPLEJNING
Cafeteriet vil være åbent under hele stævnet. 
Afslutning & fællesspisning v/stævnecenteret.

STÆVNEPLADS
Ved stævnecenteret.

STÆVNEPROGRAM
10.00   Stævneåbning v/ byrådsmedlem og næstformand i Udvalget 
   for Kultur og Fritid, Mads Sørensen (Varde Kommune)
10.15 – 12.15 Afvikling af indledende puljer (Herrer)
13.00 – 15.00 Finale- og placeringskampe (Herrer)
10.15 – 15.00 Afvikling af kvindernes turnering
15.30 – 17.00 Socialt samvær med præmieoverrækkelse v/linjechef Tage 
   Jehn samt fællesspisning (husk tilmelding)

PRÆMIER
Dansk Politiidrætsforbunds medaljer.

STÆVNELEDELSE – ESBJERG PI V/
Paw Rasmussen Lars Thøgersen
Casper Homann Erik Lindholdt

APPELJURY
Jens Møller Søgård  DPIF – Fodboldudvalg
Jakob Søndergaard  DPIF – Fodboldudvalg
Anne Louise Kent  DPIF – Fodboldudvalg
Ole K. Jacobsen  DPIF
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Puljeinddeling

Kampprogram
BANE 1 (Pulje A)
Kl. 10:15 Silkeborg – Vestegnen
Kl. 11:00 Esbjerg – Silkeborg
Kl. 11:45 Vestegnen – Esbjerg

Finalekampe
Kl. 13:00 Vinder pulje 1 – Vinder pulje 2
Kl. 13:45 Vinder pulje 3 – Vinder pulje 1
Kl. 14:30 Vinder pulje 2 – Vinder pulje 3

BANE 2 (Pulje B)
Kl. 10:15 Rigspolitiet – Station City
Kl. 11:00 Helsingør – Rigspolitiet
Kl. 11:45 Station City – Helsingør

Placeringskampe 4 – 6
Kl. 13:00 Nr. 2 pulje 1 – Nr. 2 pulje 2
Kl. 13:45 Nr. 2 pulje 3 – Nr. 2 pulje 1
Kl. 14:30 Nr. 2 pulje 2 – Nr. 2 pulje 3

BANE 3 (pulje C)
Kl. 10:15 Aarhus – Haderslev
Kl. 11:00 Station Bellahøj – Aarhus
Kl. 11:45 Haderslev – Station Bellahøj

Placeringskampe 7 – 9
Kl. 13:00 Nr. 3 pulje 1 – Nr. 3 pulje 2
Kl. 13:45 Nr. 3 pulje 3 – Nr. 3 pulje 1
Kl. 14:30 Nr. 3 pulje 2 – Nr. 3 pulje 3

BANE 4 (Damer)
Kl. 10:15  Vestegnen – København
Kl. 11:00   Aarhus – Kombiholdet
Kl. 11:45    København – Aarhus
Kl. 13:00    Kombiholdet – Vestegnen
Kl. 13:45   Vestegnen – Aarhus
Kl. 14:30   København – Kombiholdet

DAMER
Vestegnen
København
Aarhus
Kombiholdet

HERRER
Pulje A Silkeborg 
  Vestegnen
  Esbjerg

Pulje B Rigspolitiet
  Station City
  Helsingør

Pulje C Aarhus
  Haderslev
  Station Bellahøj
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Tidligere vindere af Danske Politi  mesterskaber i 7-mands fodbold

Station Bellahøj - danske politimestre 2015
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Tidligere vindere af Danske Politi  mesterskaber i 7-mands fodbold

1992: Odense

1993: Roskilde

1994: Odense

1995: Stations 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: København Vestegnen

2012: Station Bellahøj

2013: Station Bellahøj

2014: Nykøbing Falster

2015: Station Bellahøj

2016: ?

Station Amager - vinder af kvindeturneringen 2015
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Arkivfoto DM 2015 - kvinder.
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Turneringsreglement

§ 1
Turneringen udskrives og afholdes af Dansk Politiidrætsforbund i henhold 
til forbundets vedtægter for idræt og skydning.

§ 2
Turneringen afvikles som en landsturnering med indledende puljekampe, 
og afsluttende finalestævne. Turneringen afvikles fra d. 1. april til d. 31. 
august. Finalestævnet tilstræbes afviklet i perioden d. 15. til 30. septem-
ber.

§ 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 puljevinder eller gå videre i turneringen.

§ 5
Alle kampe til finalestævnet er på 2 x 15 min. Spilletiden kan efter aftale 
med DPIF's fodboldudvalg ændres.

§ 6
Vinderholdet får tildelt forbundets vandrepokal for et år.

§ 7
Hver politikreds under Dansk Politiidrætsforbund har ret til at tilmelde ét 
eller flere hold.

§ 8
Et hold må bestå af max. 12 spillere. Fri udskiftning er tilladt.

DANSK POLITIIDRÆTSFORBUNDS 7-MANDSTURNERING I FODBOLD 
(uddrag) 
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§ 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 udgangs-
punkt er målfeltet. "Straffedribleren" må ved parade eller lignende, hvor 
bolden stadig er i spil, afslutte flere gange inden for 15-sekunderfristen. I 
øvrigt følger principperne reglerne for afvikling af ordinær straffesparks-
konkurrence.

§ 11
Advarsel i kampen medfører tidsbegrænset udvisning (5 min). I gentagel-
sestilfælde for resten af kampen. Udvisning i resten af kampen medfører 
karantæne i den efterfølgende kamp. En advarsel i en kamp føres ikke 
videre i turneringen. Såfremt omstændighederne taler derfor kan DPIF's 
fodboldudvalg idømme strengere straffe.

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

§ 13
Turneringsledelsen træffer i alle tvivlspørgsmål og i øvrigt alle forhold 
turneringen vedrørende afgørelse under ansvar over for forbundets for-
retningsudvalg.

§ 14
Ændringer af propositionerne foretages af forbundets hovedbestyrelse.

JBU-PROPOSITIONER FOR 7-MANDSFODBOLD (uddrag) 

§ 1. Spillepladsen
Der spilles på tværs af en normal fodboldbane (1/2 bane benyttes). 
Længde max. 90 m, mindst 45 m. Bredde max. 60 m, mindst 45 m. Hvor 
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der anvendes fast 7 mands bane, skal ovennævnte mål overholdes. Ide-
almål: længde 65 m, bredde 51 m. Målfeltet 8x25 m skal være tydeligt 
markeret enten ved opkridtning eller 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 straffesparks-
plet). Målfelt og straffesparksfelt er identiske.

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

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

§ 6. Spillets igangsætning
Ved kampens start, efter pause og efter scoring startes spillet fra banens 
midte.

§ 7. Off-side
Denne regel anvendes ikke.

§ 9. Frispark
Der benyttes almindelige regler for direkte og indirekte frispark. Ved fri-
spark 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 sidelinjen, hvor bolden gik ud.

§ 11. Målspark
Bolden sparkes ud af målfeltet.

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