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Det er et privilegium på poli-
tikredsens vegne at byde jer 
velkommen til indefodbold-
stævne i Haderslev Cup 2011. 

Idrætsforeningen har taget et 
rigtig godt initiativ med dette 
arrangement. Der er givet mu-
lighed for at knytte bånd og 
relationer mellem politikred-
sene og samle kollegaerne til 
et arrangement, hvor både det 
sportslige og det sociale er 
kombineret.

Jeg håber, at I får en rigtig god og udbytterig dag.

Jørgen Meyer
Politidirektør 

Velkomst

Støt vore annoncører
- de støtter os..........
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 Formand:   Herluf Jensen
 Næstformand:  Jan T. Pedersen
 Kasserer:  Kurt K. Hansen
 Sekretær:   Kirsten M. Frederiksen
 Medlem:  Thomas Toxværd-Larsen

Stævneledelse
 Stævneleder:  Hans Chr. Philipp
 Stævneassistent:   Tim V. Mikkelsen
 Stævneassistent:   Michael R. Carlson

Foreningens bestyrelse

Haderslev Dream-TeamHaderslev Dream-Team
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DBU Jylland indefodbold
Spilleregler - små mål 2010/2011

§ 1 Banen 
Banen og dens indretning skal være som følger:
 
Dimension: 
Håndboldbane (minimum 18 x 36 meter).
 
Afmærkning: 
Af håndboldbanens afmærkninger anvendes:
1 Midterlinjen.
2  Målfeltet, der afgrænses af den fuldt optrukne linje, som målfelt og straffesparkfelt        
 (kaldet målfeltet).
3  Straffekastlinjens midte som straffesparkmærke.
4  Den stiplede 3-meter linje, som afstandslinje m.v.
5  Målene.
 
Banen er uden for målstængerne omgivet af en bande, der er 1 meter høj.
 
Målstængerne, der har samme bredde som bandens højde, betragtes sammen med 
overliggeren som bande.
 
Banens normale hjørner er afgørende for, om bolden er gået til indkast eller målspark/
hjørnekast, selv om banen har “skrå hjørner”.
 
§ 2 Bolden 
Jfr. Fodboldloven og turneringsreglementet.

HADERSLEV VANDRERHJEM
Campingplads

Erlevvej 34 - 6100 Haderslev - Tlf. 74 52 13 47 - Fax 74 52 13 64
Haderslev@danhostel.dk www.danhostel.dk/haderslev
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§ 3 Spillernes antal 
Et hold består af 4 spillere plus indtil 3 indskiftningsspillere.
 
En kamp kan ikke begynde, hvis et af holdene består af færre end 3 spillere.
 
På et hold findes ingen egentlig målmand, idet ingen spiller forsætligt må spille bolden 
med hånd eller arm.
Udskiftning skal foregå fra det af turneringsledelsen anviste sted, og kan finde sted når 
som helst.
 
Medens bolden er i spil, må en “ny” spiller ikke betræde banen, før den "udskiftede” spiller 
helt har forladt denne.
 
Ved forkert udskiftning reduceres holdet med 1 spiller.
 
En spiller kan udvises:
Uden brug af kort (er udelukket til næste scoring 
 - kan herefter genindtræde eller erstattes af en anden spiller).
Med brug af gult kort (er udelukket for resten af kampen 
 - kan erstattes af en anden spiller efter scoring).
Med brug af rødt kort (er udelukket for resten af kampen og holdets resterende 
kampe samme dag 
 - kan erstattes af en anden spiller i de resterende kampe).
 
Ved stævner, hvor der er et disciplinærudvalg tilstede, fastsætter dette karantænens 
længde ved "rødt kort".
Hvis et hold har fået alle spillere udvist, får modspillerne lov til at score indenfor 10 se-
kunder.
Spillet genoptages ved, at dommeren lader bolden falde på banens midte.
Scores der, kan udviste spillere genindtræde eller erstattes, som efter andre scoringer.
Scores der ikke, standses spillet, og udviste spillere kan genindtræde eller erstattes som 
efter en scoring, hvorefter dommeren lader bolden falde på banens midte.
 
§ 4 Spillernes udstyr 
Gummisko (ikke afsmittende) skal benyttes.
 
Benskinner er ikke obligatoriske.
 
Turneringsledelsen fastsætter hvilket hold, der skal skifte i tilfælde af trøjelighed.

§ 5 Dommeren 
Dommerens trøjefarve er sort.
Det kan ikke forlanges, at spillerne skal skifte trøjer, hvis dommeren bruger anden farve 
end sort. »



8

 
§ 6 Linjedommere 
Anvendes ikke.
 
§ 7 Spilletid 
Spilletiden fastsættes af turneringsledelsen og kan afvikles med såvel 1 som 2 halvlege.
 
§ 8 Spillets igangsættelse 
Begyndelsessparket er retningsfrit.
 
Spillerne på det hold, der ikke giver bolden op, skal være mindst 3 meter fra bolden, 
indtil den er i spil.
Derefter må der være max. 3 spillere på egen banehalvdel.
 
Turneringsledelsen fastsætter hvilket hold, der skal give bolden op.
 
Standser dommeren spillet som følge af spilleruheld eller andet spillet uvedkommende, 
genoptages spillet med et frispark - fair play-frispark - til det hold, som dommeren 
vurderer sandsynligvis ville være i boldbesiddelse, såfremt den pågældende - spillet 
uvedkommende - situation ikke var opstået. Genoptagelsen sker, hvor bolden var på 
standsningstidspunktet, jfr. dog §§ 12 og 13.
 
Der kan ikke scores direkte på begyndelsessparket og fair play-frisparket, men hvis bolden 
rammer banden og derfra går i mål, godkendes scoringen.
 
§ 9 Bolden i og ude af spil 
Jfr. Fodboldloven.
 
§ 10 Betingelserne for scoring af mål 
Jfr. Fodboldloven.
 
§ 11 Off side 
Reglen anvendes ikke.

Gravene 4 A
6100 Haderslev
Tlf. 74 53 11 82

Bykiosken
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§ 12 Utilladelig spillemåde 
En spiller straffes med direkte frispark og udvisning, såfremt han begår en af følgende 
forseelser: 
1.  En af de i Fodboldloven, § 12, nævnte forseelser, der medfører direkte eller indirekte  
 frispark. Kun lettere - ikke glidende - tacklinger og lettere kontakt i forbindelse med  
 angreb med skulderen er tilladt.
2.  Er årsag til kraftigt sammenstød med en modspiller.
3.  Opnår en fordel ved forsætligt at være 4. spiller på egen banehalvdel, når bolden er  
 i spil.
4.  Opnår en fordel ved forsætligt at holde i banden.
5.  Udskifter ulovligt.
6.  Forsætligt sinker spillet, ikke forsøger at tilspille sig målchancer eller undlader at  
 udnytte disse (medfører ikke Udvisning).
7.  Spiller bolden i loftet, rammer lamper, bjælker eller lign. over banen (medfører ikke  
 udvisning).
8.  Ved straffespark igen spiller bolden før den er rørt af en anden spiller. Ved begyndel- 
 sesspark, frispark, indkast, målspark og hjørnekast igen spiller bolden, før den er rørt  
 af en anden spiller eller banden (medfører ikke udvisning).
 
Sker forseelsen i eget straffesparksfelt, skal der dømmes straffespark, såfremt forseelsen 
er begået mod en modspiller, eller bolden spilles forsætligt med hånd eller arm.
Øvrige forseelser i eget straffesparksfelt straffes med et frispark fra det punkt på den 
stiplede 3-meter linie, der er  nærmest det sted, hvor forseelsen blev begået.
 
Forud for en mulig kendelse, jf. stk. 1, nr. 6, skal dommeren normalt varsle denne ved at 
strække en arm i vejret.
 
Gult og rødt kort anvendes efter reglerne i Fodboldloven, § 12, idet der dog ved berøvelse 
af mål eller oplagt scoringsmulighed kun anvendes gult kort.
Spilles bolden med forsæt ud af banen, i loftet, mod lamper, bjælker eller lignende over 
banen for at sinke spillet, anses dette for usportslig opførsel. »

DanTæk     

www.dan-taek.dk

Tlf. 73 82 00 82
Slotsvej 30 • 6510 Gram • Bil 20 20 33 82 • Fax 73 82 00 83

E-mail: dan-taek@grambynet.dk

Flemming Fogh

Stråtækkerfirma
H E Bulk-Transport 
v/ Hans Erik Kühl

Lykkevej 16 
6200 Aabenraa 

 
Telefon Tlf. 26 73 03 18
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§ 13. Frispark 
Der findes kun direkte frispark.
 
Et frispark til det angribende hold inden for den stiplede 3-meter linie tages fra det punkt 
på den stiplede linie, der er nærmest det sted, hvor forseelsen blev begået.
 
Ved frispark skal modspillerne være mindst 3 meter fra bolden.
 
Ved frispark i eget straffesparksfelt, skal modspillerne dog være uden for den stiplede 
3-meter linie.
 
§ 14. Straffespark 
Med undtagelse af den spiller, der vogter målet, og den spiller, der tager straffesparket, 
skal øvrige spillere være mindst 3 meter fra straffesparksmærket og uden for den stiplede 
3-meter linie.
 
Hvis spilleren, som vogter målet, bevæger sig fremad, før sparket er taget, og bolden 
ikke går i mål, skal sparket tages om, men spilleren skal ikke udvises. Gentager det sig i 
omsparket, skal den spiller, der vogter målet, udvises.
 
§ 15. Indkast 
Kasteren skal være placeret indenfor banden, således at mindst en fod er i umiddelbar 
nærhed af denne.
 
Kasteren kan ikke benytte den sidebande, hvorfra kastet udføres, som "medspiller" og 
derved igen spille bolden.
 
Der kan ikke scores direkte på indkast, men hvis bolden rammer banden og derfra går i 
mål, godkendes scoringen.
 
§ 16. Målspark 
Ved målspark skal modspillerne være uden for den stiplede 3-meter linie.
 
§ 17. Hjørnekast 
Hjørnekast udføres som indkast.
 
Kasteren kan ikke benytte den ende- og sidebande, hvorfra kastet udføres, som "medspil-
ler" og derved igen spille bolden. Der kan ikke scores direkte på hjørnekast, heller ikke 
via den ende- eller sidebande, hvorfra kastet udføres.
Ved forkert udført kast tilkendes modspillerne et indkast.
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    Stadionvej 5, 
    6100 Haderslev 

Haderslev Idrætscenter blev 
indviet den 17. november 
2001.
Byen fik hermed Syd- og Søn-
derjyllands største og nyeste 
idrætscenter i 3 plan med op-
visningshal og træningshal 
med springgrav. Desuden er 
der indbydende mødelokaler 
med Av-udstyr.

Haderslev Idrætscenter har faciliteterne til at danne ramme om store idrætsbegivenheder, 
hvilket allerede er blevet bevist da man afholdt Landstævnet 2006. Der er også afholdt 
DM i badminton, både dame- og herrelandskampe i håndbold samt opvisning af DGIs 
Verdenshold.

Under Haderslev Idrætscenter drives også Haderslev Hallens svømmehal. Haderslevhal-
len blev pr. 1. januar 2009 overtaget af UC Syd, som nu varetager den daglige drift og 
aftaler omkring udleje.

Haderslev Idrætscenter har store flotte indendørs faciliteter med bl.a. 

  Dobbelthal med tilskuerkapacitet op til 2400
  Træningshal med springgrav og gulvtrampolin
  Mødelokaler
  Stor omklædningskapacitet i kælder

Tilknyttet idrætscentret er Café HIC med daglig salatbar samt varme, lune og kolde ret-
ter.
Haderslev Idrætscenters køkken deltager i Projekt Vindermad, hvorfor du som sportsud-
øver altid kan opleve sund og ernæringsrigtig frisk mad og lækkerier. 

Haderslev Idrætscenter



12

     Om Politiets 
Idrætsforening i Haderslev
             P
I                              H
Foreningen blev stiftet i 1940.
Foreningen har i dag 108 meget aktive medlemmer fordelt på 
mange idrætsgrene som f.eks. Bowling, Badminton, Cykling, 
Fodbold, Golf, Håndbold, Løb, Skydning og Svømning.

De fleste medlemmer dyrker deres idræt både i politiets 
idrætsforening og i andre civile klubber f.eks. Haderslev 
Firmasport. Haderslev Politi idrætsforenings medlemmer 
er meget aktive. 

Gennem foreningens mange år har den stået bag utallige sportsarrangementer på 
forskellige niveauer. Medaljerækken tæller flere politimesterskaber og andre lokale 
mesterskaber.
De senere år har foreningen markeret sig kraftigt gennem sin deltagelse i bowling, hvor 
medlemmer har været med helt fremme og høstet medaljer af fineste metaller. 
Når det drejer sig om arrangementer og stævner, har foreningen tidligere gennem en 
årrække stået for et julestævne i fodbold – et arrangement foreningen nu efter års pause 
genoptager ved kommende årsskifte. 
Flere gange har vores idrætsforening stået som værter ved danske politimesterskaber 
i bl.a. skydning, håndbold og var først som forening til at arrangere et ”prøve politime-
sterskab” i Bowling for år tilbage og i 2010 havde værtskab ved en landskamp mellem 
Danmark og Sverige. 

De senere år har foreningen haft succes med at arrangere et etapeløb for cykelmotionister 
og hvor folk står på venteliste for at blive optaget på deltagerlisten. www.pitour.dk 

     Dansk Autohjælp A/S, er hovedsponsor for Politiets   
     Idrætsforening i Haderslev og for P.I.Tour.

Haderslev Politi idrætsforening fornyer sig….
Haderslev Politi Idrætsforening har nu valgt at tage en gammel aktivitet frem igen fra 
skufferne ved at genoplive det tidligere indendørs julestævne i fodbold. Vi har dog valgt 
at flytte stævnet lidt af hensyn til andre arrangementer.
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»

Det er vores tanke og ønsker, at der mindst bør være 2-3 indendørs fodboldstævner i 
Danmark – en på Sjælland og mindst en i Jylland. Vi tager os således gerne af at arrangere 
et stævne placeret i det sydjyske og dette er starten.. 
Danmark er en fodboldnation. Haderslev er en by med eget superligahold. Derfor vil vi 
her ved byens politi vise,  at fodboldsporten også er vores sport.

Foreningens stolthed
Vores arbejdsplads fik i 2003 
indrettet et topmoderne moti-
onsrum med maskiner indkøb 
af rigspolitiet og suppleret op 
med ekstra udstyr indkøbt i 
fællesskab af personalefor-
ening, idrætsforening og med 
to store gaver fra Tuborgfon-
det.
Det er et motionsrum, som vi 
er meget stolte af – og det er 
formentlig det bedste i vores 
politikreds og benyttes flittigt 
af alle med Haderslev politi-
gård som arbejdsplads. 

Haderslev Politi Idrætsforenings afdelinger:
  Badminton:  Ketty S. Frilund
  Bowling:  Gerda Sønnichsen
  Cykling:  Peter Lockwood
  Fodbold:  Tim V. Mikkelsen
  Golf:   Hans J. Jessen
  Håndbold:  Sanne Quvang Christensen
  Løb:   Kåre N. Pedersen
  Skydning:  Finn Knudsen
  Svømning:  Jan T. Pedersen

Foto fra indvielsen i 2003
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Syd- & Sønderjyllands 
Politi & Lokalpolitiet i Haderslev
Syd- og Sønderjyllands 
Politi er opbygget om-
kring 7 lokalpolitista-
tioner, hvoraf Hader-
slev er en af disse. De 
øvrige Lokalpolitista-
tionerne er placeret i 
Ribe, Varde, Esbjerg, 
Tønder, Aabenraa, Søn-
derborg  – og med en 
grænsepolitiafdeling i 
Padborg. 

Esbjerg er hovedsta-
tionen i politikredsen. 
Politikredsen omfatter 
i alt 8 kommuner, nem-
lig Esbjerg, Fanø, Haderslev, Varde, Sønderborg, Tønder, Aabenraa og Vejen. Der bor ca.  
442.000 borgere i kredsen.

Antallet af medarbejdere i Syd- og Sønderjyllands Politikreds er cirka 850 i de forskellige 
afdelinger og er fastsat af Rigspolitichefen efter blandt andet politikredsens størrelse, 
indbyggertallet, sagsantallet og arbejdsopgaver i øvrigt. 

En stor del af de centrale funktioner er samlet i Esbjerg. Det betyder, at den øverste ledelse, 
anklagemyndigheden, den centrale administration og de centrale politiafdelinger, her-
under stab, analyse, specialafdelinger indenfor efterforskning og andre specialfunktioner 
er samlet i Esbjerg.
Den fælles vagtcentral i Esbjerg styrer 
i døgndrift samtlige politimæssige op-
gaver i politikredsen. 
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Haderslev by og kommune 
har cirka 56.500 indbyggere 
på et område af 813 km2.

Haderslev omtales som by 
allerede af Saxo i begyn-
delsen af 1200-tallet og må 
derfor have eksisteret i hvert 
fald et århundrede, før den 
fik sin første stadsret i 1292. 
Landsbyen Gl. Haderslev nord for dammen 
er dog endnu ældre end byen.

I den østlige ende af byparken lå borgen 
Haderslevhus. Den nævnes første gang i 
1327, men har sandsynligvis eksisteret al-
lerede i 1200-tallet. Den lå i et område øst 
for domkirken, der hvor en plads stadig har 
navnet Slotsgrunden.

Under hertug Hans den Ældre (1521-80) blev 
den gamle borg nedrevet og erstattet af 
slottet Hansborg, som opførtes i årene 1557-
83. Den imponerende renæssancebygning 
med tårne og spir blev ofte benyttet af kon-
gerne Frederik II og især Christian IV. Under 
Torstenson-krigen i 1644 brændte slottet 
og blev aldrig siden genopført. Slottet lå på 
hjørnet af de nuværende gader Hansborg-
gade og Gasværksvej.

Domkirken er byens vartegn, som den knej-
ser højt over de lave huse på bybakken. 
Allerede i 1100-tallet har der ligget en kirke 
her, bygget af granitkvadre. Opførelsen af 
den nuværende kirke er begyndt i midten 
af 1200-tallet, men først efter 1400 fik koret 
sit nuværende udseende. 

Kapellerne for gamle Haderslevslægter 
stammer fra 1600-årene. Kirken er indviet 
til Skt. Marie eller Vor Frue, og den beteg-
nes som en af de mest fuldkomne gotiske 
storkirker i Danmark.

Af gamle stik kan man se, at kirken engang 
havde et tårn mod vest, som imidlertid gik 
til under den store brand i 1627, som også 
lagde store dele af byen i aske. Kirken fik da 
en tagrytter, som siden har givet bygningen 
dens særpræg.

Kirken er restaureret flere gange - senest i 
årene 1940-51, da den fik sit nuværende lyse 
indre. Et af kapellerne er nu indrettet som 
mindekapel for Slesvigske Fodregiments 
faldne under den tyske besættelse 1940-
45. Kirkens hovedorgel er Danmarks tredje 
største, og her findes desuden det berømte 
Sieseby-orgel.

Haderslev by er kendt for sin smukke og 
skånsomme måde at have restaureret langt 
de fleste af byens meget gamle huse på. 
En gåtur rundt i de smalle gader er både 
seværdig og anbefalelsesværdig.

Haderslev 
by og historie
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Støt vore annoncører
- de støtter os..........


