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Velkommen til alle kollegaer, sportsud-
øvere, dommere, tilskuere og andre der 
har fundet vej til Albertslund Stadion til 
afviklingen af De Danske Politimesterskaber 
i 7-mands fodbold.
Vi har forsøgt at skaff e de bedste rammer, 
som Vestegnen kan tilbyde, til afviklingen af 
dette mesterskab, der har stor interesse.

Udover de sportslige udfordringer, håber 
jeg, at der bliver tid til at nyde omgivelserne 
her på Vestegnen.
Med ønsket om et godt stævne og held 
og lykke.

Idrætskontoret

Velkommen til 
Københavns Vestegn

Støt vore annoncører
- de støtter os..........

Friggasvej 3 – 2635 Ishøj  
Telefon 43 52 97 70 – Mobiltelefon 40 68 84 96  

Vinsmagning, hvor vi vil præsentere de nye vine vi har fået hjem
www.ckventetout.dk
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Vestegnens Idrætsforenings bestyrelse:

Stævneleder Dan Mølleskov

Appeljury:

Dan Mølleskov

Kingo Jensen

Ole Kjær Jacobsen

DPIF´s Fodboldudvalg og Turneringsledelse:

Kingo Jensen 
mob. 2682-3391

Nikolaj Dannerskjold mob. 2243-6797 

Stævneledelse

 

TANDKLINIKKEN VED KANALEN    

Sunde og �otte tænder hele livet

Vi tilbyder moderne tandbehandling med udgangspunkt i dine ønsker.

•   Alle former for hvide fyldninger og restaureringer

•   Alle former for kosmetisk behandling for at opnå et harmonisk og smukt smil

•   Paradentosebehandling

•   Laserbehandling

•   Kroner og broer

•   Implantatbehandling

Kanalgaden 6 • 2620 albertslund • TLF. 43 64 45 21 • www.tandkanalen.dk
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SPAR BÅDE TID OG PENGE PÅ DIT 
F O R E N I N G S B L A D

Mangler du et foreningsblad, eller har du allerede ansvaret for et, 
kan vi tilbyde at løfte opgaven med produktionen. Et foreningsblad 
er ofte det vigtigste bindeled mellem forening og medlemmer.

Vi har mange års erfaring i produktion af foreningsblade, og kan 
være behjælpelige med layout, tryk, distribution og eventuelt  
annoncesalg til hel eller delvis finansiering af bladet.

Vi kan også altid give et godt tilbud på dine øvrige trykopgaver, 
f.eks. programmer, billetter, plakater, flyers og visitkort.

Kontakt os for en uforpligtende snak, vi deler gerne ud af vores 
erfaring...

FL SPORTMARKETING
Agerbakken 21 · 8362 Hørning · 7022 1870

www.flsportmarketing · fl@flsportmarketing.dk
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Pulje 1 Pulje 2
Nykøbing F Hillerød
Slagelse St. Amager
Næstved PET

Pulje 3 Pulje 4
Frederikssund PG
St. Bellahøj Helsingør
 St. City

Pulje 5 Pulje 6
Horsens Ålborg
Vejle Holstebro
Århus Thisted

Pulje 7
Esbjerg
Kolding

De 7 puljevindere går sammen med Vestegnen, 
der er arrangør til fi nalestævnet. 

Finalerunde

Finalepulje 1  Finalepulje 2
Næstved  PG
Esbjerg         Vejle
Vinder Pl. 3  Vestegnen
St. Amager  Vinder Pl. 6

Puljeinddeling



9

Station City Valby Lyseblå / Hvid
Station Bellahøj Valby Grøn / Hvid
Station Amager Valby Grå / Sort
Politigården Valby
Station LH Valby Sort
Afd. N & B Valby Sort
Rpch.s afd. G Valby Blå / Sort
Rpch.s afd. A Valby Sort / Hvid
Frederiksberg Jens Jessensvej Hvid / Grøn
Gladsaxe  Rød
Lyngby Lyngby Stadion 
Rødovre Rødovrehallen Rød / Hvid
Glostrup Albertslund Blå / Hvid
Frederikssund Frederikssundhallen Grøn / Grøn
Hillerød  Hvid / Grøn
Helsingør  Helsingør Hallerne Rød / Rød – Blå / Hvid
Roskilde Darupcentret Blå / Sort
Køge Ravnsborghallen Lyseblå / Blå
Nykøbing F.  Violet
Odense Næsby Stadion Grå / Sort
Haderslev Starup Hvid / Blå
Esbjerg Veltofte Sportsvej Rød / Rød
Kolding Marcus Allé Blå
Vejle Vestre Stadion Violet – Gul
Horsens  Hattingvej Gul / Blå
Herning Teglvænget Hvid / Sort
Holstebro Idrætscenter Vest Rød
Skanderborg/Odder Odder Stadion Blå / Hvid
Århus Viby Stadion Blå / Blå
Ålborg  Blå / Hvid

Spillested og spilletøj

Held og lykke med stævnet
MALERFIRMAET KURT HANSEN  

 SYDVESTVEJ 65
2600 Glostrup  

Telefon:  43962194 
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Kontaktpersoner
Færdselsafd. 2181-0635
Station City 7258-8371
Station Bellahøj 2067-5975
Station Amager 3258-1448

Peter B. Knudsen 
Bjarke B. Mogensen 
Thorbjørn Bruun

Rpch.s afd. G 2275-2922Lasse Vinther
Lyngby 4122-0155Kasper Lein Jensen
Vestegnen 4386-1448Dan Mølleskov
Hillerød 4137-3834Flemming Christiansen
Roskilde 2542-6173Michael Kjærsgaard
Fyn 4138-2406Christian Bruun
Odense/Fyn Claus Falden 4635-1448
Esbjerg 4127-9958Michael Nissen
Kolding Evren Ozcan 2613-4366
Vejle Brian Wolf 2566-3233
Herning 9610-1448Thorbjørn Pedersen
Århus Henrik Fricke 4082-0790
Ålborg 2223-6408Anders Christensen
Helsingør

BBM001@politi.dk

lok.
LTV002@politi.dk
KLJ001@politi.dk 
7258-7775
FCH006@politi.dk 
MCH002@politi.dk 
CBR003@politi.dk

MWN001@politi.dk 
EOZ001@politi.dk

THP003@politi.dk 
HFR008@politi.dk 
ACH007@politi.dk 
JGR016@politi.dk2066-4231Jacob Grønkjær

Nykøbing F. 5484-1448Morten A. Jensen
Slagelse KGJ002@politi.dk5850-1440Carsten G. Jensen
Sønderborg 7333-1448 lok. 41162550-6691Jan Ganderup
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Tidligere vindere af 

”DPM” i 7-mands fodbold
 Vandrepræmie:
Dansk Kriminalpolitiforenings vandrepokal udsat i 1992.

 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 F.

Roskildevej 16 • 2620 Albertslund • Tlf. 43 42 77 77
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Dansk Politiidrætsforbunds 
7-mandsturnering i fodbold

§ 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 
fi nalestævne. 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. Turne-
ringsledelsen 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.
De tilmeldte hold inddeles geografi sk mest hensigtsmæssigt i 8 puljer. I puljerne spilles 
der alle mod alle. Puljevinderne går direkte til fi nalestævnet.
Arrangøren af fi nalestævnet er berettiget til deltagelse i fi nalestævnet med 1 hold.
Finalestævnet afvikles i 2 puljer à 4 hold, hvor der spilles alle mod alle.
De 2 puljevindere mødes i den egentlige fi nale, mens de to, 2’ere i puljen mødes i kampen 
om bronzemedaljerne.
Alle kampe til fi nalestævnet er på 2 x 15 min.
Spilletiden kan efter aftale med DPIF’s fodboldudvalg ændres.

§ 6.
Vinderholdet får tildelt forbundets vandrepokal for eet år.

»
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§ 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.

§ 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 er i spil, afslutte flere gange inden for 15-sekunderfristen.
I øvrigt følger principperne reglerne for afvikling af ordinær straffesparkskonkurrence.

§ 11.
Advarsel i kampen medfører tidsbegrænset udvisning (5 min). I gentagelsestilfælde 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 anses for påkrævet 
for at give turneringen den fornødne sportslige afvikling.

§ 13.
Turneringsledelsen træffer i alle tvivlspørgsmål og i øvrigt alle forhold turneringen ved-
rørende afgørelse under ansvar over for forbundets forretningsudvalg.

§ 14.
Ændringer af propositionerne foretages af forbundets hovedbestyrelse.

»
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§ 1. Spillepladsen (se skitse).
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 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 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 straff esparksplet).
Målfelt og straff esparksfelt er identiske.

§ 2. Målstørrelsen.
Minifodboldmål benyttes (5 m lang og 2 m høj). Dispensation for brug af håndboldmål 
kan opnås, men såfremt minifodboldmål forefi ndes 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 spil-
lerne skal være målmand og iført trøje af anden farve end de øvrige spillere.
Fri udskiftning er tilladt og administreres af lederen efter gældende regler.

§ 5. Spillets varighed.
Alle kampe er på 2 x 30 minutter.

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

§ 7. Off -side.
Denne regel anvendes ikke.

§ 8. Straff espark.
Straff espark tages 8 m fra mållinien og midt for målet. »

JBU-propositioner
7-mandsfodbold
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§ 9. Frispark.
Der benyttes almindelige regler for direkte og indirekte 
frispark. Ved frispark skal modstanderne altid være plac-
eret 9,15 m fra bolden eller være placeret på egen mål-
linie 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.

7-mandsturneringen
Vandrepræmie: Dansk Kriminalpolitiforenings vandrepræmie 
udsat i 1992.
Udgået i 2007.

Hidtidige vindere:
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 F. 
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