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DBU Futsal 

Krav til afvikling af Futsal liga kampe 
For at afvikle kampe i Futsal ligaen i ordentlige rammer, med optimale forhold for spillere, trænere, ledere, 
dommere og ikke mindst tilskuere, har DBU’s Futsaludvalg udarbejdet dokumentet ”Afvikling af Futsal liga 
kampe version 2 – 092020”. Dette dokument er en opsummering af de i dokumentet omtalte krav. 

Krav 
Hallen skal være udstyret med et rimeligt antal tilskuerrækker.  

Banen skal i længden (sidelinjen) være minimum 25 meter og maksimum 42. Meter. I bredden (mållinjer) skal 
banen være minimum 16 meter og maksimum være 25 meter. 

Hallen skal være indrettet således at der kan være adgangskontrol, som minimum ved indgangen til selve 
spillehallen.  

Det skal være muligt at opstille kamera midt for den ene langside, primært modsat tilskuerpladserne, alternativt 
i begge sider, oppe på bag tilskuerpladserne, eller hvis hallen er indrettet med en decideret platform til 
kameraer.  

Der skal være minimum 1,5 meter frit fra Sidelinien ind til reservebænkene. Herudover minimum 1 meter 
yderligere ind til tilskuerrækkerne, hvis der er tilskuerrækker i plan med banen. Hvis det ikke kan overholdes, må 
der ikke være tilskuere på den nederste række. Såfremt der er reklamebander, skal der være min. 1,5 fra 
sidelinien ud til reklamebanden. 

I enderne skal der være enten minimum 3 meter fra mållinjen til endevæggene eller 1 meter til et 
beskyttelsesnet. Beskyttelsesnettet må ikke være bredere end banens bredde og må ikke være fæstnet ud over 
sidelinernes bredde.  

Banen skal være opstreget som en Futsalbane. Det kan være en håndboldbane som tilføjes yderligere 
markeringer for at opfylde Futsalloven. Yderligere markeringer kan tilføjes ved hjælp af tape, enten i samme 
farve og bredde som de eksisterende streger, eller i hvid farve. 

Målene skal være stabiliserede på en sådan måde, at de ikke kan vælte. De må ikke være fastgjort til gulvet, 
men skal have en tilstrækkelig vægt bagpå, for at gøre det muligt for målstolper at bevæge sig rimeligt uden at 
bringe spillernes sikkerhed i fare. 

Der skal være udskiftningsbænke eller stole til 15 personer til begge hold (maksimalt. 9 reservespillere og 
maksimalt. 6 trænere/officials). 

Der skal være et omklædningsrum til rådighed til hvert hold, samt et omklædningsrum til dommerne (3 mand). 
Omklædningsrummene skal være udstyret med bade og toiletfaciliteter.  

Omklædningsrum skal være til rådighed 1,5 time før kampen og 1 time efter. Banen skal være til rådighed for 
holdene 1 time før kampen, til opvarmning. 

Der skal være et passende antal siddepladser til rådighed i hallen. Der skal være toiletfaciliteter til rådighed for 
tilskuerne.  

Hallen skal være udstyret med tidtagerbord, der kan vise enten Futsal eller håndbold. Der skal være et stole til 
rådighed ved tidtagerbordet, til minimum 2 personer. Der skal ved tidtagerbordet være en backup løsning til 
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tidtagningen, således at kampen kan gennemføres selvom tidtagertavlen skulle svigte. Et almindeligt stopur er 
den minimale løsning. Tidtagerbordet have følgende 

- 2 stk. ”5. frispark” markeringer 
- Flipover tavle til frisparks tælling, eller anden anordning til visualisering af akkumulerede frispark. 
- Timeout kort til begge hold 

Arrangørklubben skal sørge for at der kvalificerede personer til at bemande tidtagerbordet og speak, samt til at 
tørre op fra gulvet, i tilfældet der er væske på gulvet. 

Bemandingen til tidtagerbordet skal være klar til instruktion fra dommeren 0,5 time før KO. Speaker er parat 
med speak, fra der begynder at komme tilskuere i hallen. Speakeren er arrangørklubbens stemme. 
Aftørringsteam er parat ved deres pladser umiddelbart før indløb. 

Hallen skal være udstyret med at lydanlæg af passende effekt, i forhold til hallens størrelse. Det skal af 
sikkerhedsmæssige årsager, være muligt at henvende sig til tilskuerne, selvom der er larm i hallen, så det er 
forståeligt hvad der kommunikeres. 

Værtsklubben skal have en sikkerhedsansvarlig som har ansvaret for sikkerheden ved kampafviklingen. Den 
sikkerhedsansvarlige er ansvarlig for at forberede kampen med gæsteklubben, i god tid før kampen. På 
kampdagen, skal det fremgå tydeligt for alle involverede parter hvem der er den sikkerhedsansvarlige.  

Hallen skal være adgangs kontrolleret, så der til enhver tid er overblik over antal tilskuerne til kampen. Der skal 
være tilstrækkeligt med kontrollører i hallen, til at garantere for sikkerheden for alle parter. 

Guider skal være parat til at modtage gæstehold og dommere, fra 1,5 time før kickoff. Guider er ansvarlige for at 
omklædningsrum kan og bliver aflåst, under kampen. 
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