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Det er med stor glæde, at vi har kridtet banen 
op og byder jer alle velkommen til årets danske 
politimesterskab i fodbold.  

En dag med sved på panden. En dag med 
sejre og nederlag. En dag med fokus på hold-
spil og fællesskab.

Jeg håber, at I får nogle gode sportslige op-
levelser, men også at I får tid til at nyde det 
kollegiale fællesskab og måske nyde lidt af 
vores smukke natur i kommunen.  

I 2019 blev vi i Guldborgsund Kommune ud-
nævnt til Bevæg dig for livet-visionskommune 
og arbejder derfor målrettet på at få flest 
mulige borgere til at være fysisk aktive gen-
nem indsatser for både de unge, børnene de 
voksne og de ældre. Det er vigtigt for os, at 
man kan dyrke motion som en naturlig del 
af hverdagen, og det er et politimesterskab 
i fodbold og håndbold et godt eksempel på. 

Nu er I jo også kommet til Guldborgsund, hvor 
vi ikke kender til hverken sølv eller bronze, så 
held og lykke og rigtig god fornøjelse 

VELKOMMEN 
TIL POLITIMESTERSKABERNE 2021

John Brædder, 
Borgmester i Guldborgsund kommune
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VELKOMMEN OG TAK

Det er altid en fornøjelse af kunne byde 

velkommen til en idrætsbegivenhed i politi-

kredsen. Det gælder ikke mindst nu, hvor vi 

endelig kan komme i gang igen efter corona-

nedlukningerne. 

Jeg glæder mig over de medarbejdere i 

politikredsen, som bruger tid og energi på 

arrangementet og over de medarbejdere fra 

hele landet, som har lyst til at mødes med 

kollegerne til en dyst, men også til at deltage 

i det sociale fællesskab omkring idrætten. 

Så hermed en tak til jer alle for det!

På fodboldbanerne i Nykøbing Falster står 

der naturligvis et mesterskab på spil, så det 

skærper kampiveren. Jeg ønsker jer alle en 

god dag på banerne med sublim fodbold og 

spændende kampe. At vinde trofæet og den 

tilhørende respekt for en tid er naturligvis en 

vigtig del af det. Imidlertid håber jeg, at I også 

får tid til at nyde samværet med kolleger på 

tværs af hele landet. 

Lene Frank, 

Politidirektør Sydsjælland og 

Lolland-Falsters politi.
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VELKOMMEN 

Som hovedbestyrelsesmedlem i DPIF for 

Sydsjælland og Lolland-Falster Politiidrætsfor-

ening glæder det mig, at vi endnu engang kan 

byde velkommen til et mesterskab i kredsen. 

Denne gang ser vi frem til de danske politi-

mesterskaber i mixvolleyball. 

Det har været et år fyldt med udfordringer 

for alle og for alle idrætsforeninger, så det er 

glædeligt, at det ser ud til, at vi kan nærme 

os normale tilstande. Endnu mere dejligt er 

det, at der er stor opbakning til stævnet med 

deltagere fra hele landet, det giver os som 

arrangører ekstra motivation til at gøre det 

hele endnu bedre.

Det har som bekendt ikke været helt let at 

navigere i restriktioner, forholdsregler, vejled-

ninger og anbefalinger, men mens jeg skriver 

dette, åbner Danmark mere og mere og med 

lidt held, vil Covid-19 tiden være lidt bag os, 

når vi afholder dette stævne. Vi ser i hvert 

fald frem til at mødes i både konkurrence og 

festligt lag med de mange deltagere, og vi vil 

gøre vores til, at det bliver et veltilrettelagt og 

spændende stævne.

Tak til folkene bag, der har gjort det muligt 

at afholde mesterskabet i Nykøbing F. og til 

Guldborgsund kommune og fodbold klubben 

NFC for at lægge faciliteter til rådighed.

Held og lykke med stævnet. Jeg håber, at I vil 

nyde dagen i Nykøbing F.

Med sportslig hilsen 

Peter Wihan

HB-medlem Sydsjælland og 

Lolland-Falster politiidrætsforening
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VELKOMMEN
TIL NYKØBING F.

Nykøbing F. PI byder i samarbejde med 

Dansk Politiidrætsforbund rigtig hjerteligt vel-

kommen til de danske politimesterskaber i 

7-mands fodbold 2021. 

Det er altid en fornøjelse at se kollegaer, om 

de er i 20’erne eller 60’erne, kvinder eller 

mænd løbe ivrigt rundt efter bolden i jagten 

på sejr.

Uanset alder er det lysten til spillet og kam-

meratskabet, som gør at vi igen i år har 

mulighed for at arrangere dette mesterskab 

og vi glæder os.

Vi håber på en god dag 

med godt vejr, højt hu-

mør, hygge og spæn-

dende kampe med hold 

fra alle landets politi-

idrætsforeninger.

Sportslige hilsner

Morten Jensen

Kasserer, Nykøbing F. PI
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PRAKTISKE OPLYSNINGER

SPILLESTED

NFC Syd – Østre Alle 123, 4800 Nykøbing F.

PARKERING

Der er god parkering ved klubhus.

START

Stævnet starter kl. 09.30 med velkomst.

SLUT

Forventet afslutning kl. 15.

KONTAKTPERSON

Morten A. Jensen, mail: maj005@politi.dk, tlf. 4132-8189.

CAFETERIA

Cafeteriet er åbent under hele mesterskabet.

FÆLLESSPISNING

Der vil være spisning efter stævnets afslutning.

PRÆMIEUDDELING

Præmieuddeling vil foregår umiddelbart 

efter sidste kamp.

Se udgivelsen ONLINE

Scan her
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TURNERINGSREGLEMENT

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

§ 2.
Turneringen afvikles som en landsturnering med indledende puljekampe, og afslut-
tende 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. Tur-
neringsledelsen 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 geografisk mest hensigtsmæssigt i 7 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 
afvikles 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 bronzemedal-
jerne. 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 eet 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
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§ 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 af-
gørende. 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 aafgøres 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 bol-
den 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 
vedrørende afgørelse under ansvar over for forbundets forretningsudvalg.

§ 14.
Ændringer af propositionerne foretages af forbundets hovedbestyrelse.
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JBU-PROPOSITIONER 
7-MANDSFODBOLD

§ 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 

straffesparksplet).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.

§ 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.

§ 5. SPILLETS VARIGHED.

Alle kampe er på 2 x 30 minutter.



17

§ 6. SPILLETS IGANGSÆTNING.

Ved kamenps start, efter pause og efter scoring startes spillet fra banens midte.

§ 7. OFF-SIDE.

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.§ 1

Mesterskabet udskrives og foranstaltes afholdt af Dansk Politiidrætsforbund i hen-

hold til forbundets vedtægter for danske politilandsstævner og landsarrangementer.
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