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§ 1. Turneringer 
 
Unionen kan hvert år udskrive følgende turneringer: 

Herre Kvinde Ungdoms- og børnerækkerne 

Herre LF-Serien 
Herre Serie 1 
Herre Serie 2 
Herre Serie 3 
Herre Serie 4 
Herre 8-mands 
Herre Ung senior 
Old Boys 
Veteran 
Veteran master 
Landspokalturneringen 

Se under DBU Sjælland U-12 
U-11 
U-10 
U-9 
U-8 
U-7 
U-6 
U-5 
U-13 - U-19: Se under DBU Sjælland 

 
 
Nye klubber kan kun tilmelde seniorhold i laveste Herre række og laveste Kvinderække (8- eller 11-mands). 
 
Turneringen tilrettelægges af unionens Turneringsudvalg, der påsætter dommere til kampen i samråd med Dommergruppen. 
 
Ingen spiller kan være med til samme år at vinde mere end ét mesterskab i unionens ordinære turneringsrækker, undtaget herfra er Ung se-
nior, Old Boys/Veteran/Veteran master mesterskabet. 
 
Ved sammenlægning af 2 eller flere klubber, bevares den højeste repræsentation, som en af disse klubber måtte have, i DBU Lolland-Falsters 
turneringer. 
 

  



 

 

§ 2. Herre LF-Serien 
 
Antal hold: 14 hold. Ingen klub kan deltage med mere end ét hold i Herre LF-Serien. * 
 
Turneringsform efterår: Der spilles en enkeltturnering i efteråret (alle møder hinanden én gang).  
Nummer 1-6 ved enkeltturneringens afslutning går i oprykningsspil i foråret. 
Nummer 7-14 ved enkeltturneringens afslutning går i nedrykningsspil i foråret. 
 
Turneringsform forår: Herre LF-Serien består af et oprykningsspil på 6 hold, der spiller en dobbeltturnering (alle møder hinanden to gange), 
samt et nedrykningsspil på 8 hold, der spiller en dobbeltturnering (alle møder hinanden to gange). Point fra efterårsturneringen overføres til 
forårets op og nedrykningsspil. 
 
Se § 7 for at se de forskellige scenarier for op- og nedrykning. 
 
Dommerpåsætning: DBU Lolland-Falster 
 
Regler for spillernes alder: Skal være fyldt 16 år på spilledagen. 
 
Lokalregler for denne række: 
Hvert hold skal minimum bestå af 7 spillere ved kampens start og kampen spilles færdig uanset reduktion af spillernes antal. 
Hvert hold må bestå af op til 14 spillere, hvor de 11 må være på banen. Fri udskiftning er tilladt. 
Der spilles med 10 minutters tidsbegrænset udvisning ved advarsler. 
Undertrøje, undershorts og strømpetape behøver ikke at matche farven på spillertøjet. 
 
Karantæneregler: Man kan kun blive spillet fri igen, indenfor samme række man har fået udvisningen. 
 
 
* 12 hold fra efteråret 2021 

  



 

 

§ 3. Herre Serie 1 
 
Antal hold: 12 hold. Ingen klub kan deltage med mere end ét hold i Herre Serie 1. 
 
Turneringsform efterår: Der spilles en enkeltturnering i efteråret (alle møder hinanden én gang).  
Nummer 1-6 ved enkeltturneringens afslutning går i oprykningsspil i foråret. 
Nummer 7-12 ved enkeltturneringens afslutning går i nedrykningsspil i foråret. 
 
Turneringsform forår: Herre Serie 1 består af et oprykningsspil på 6 hold, der spiller en dobbeltturnering (alle møder hinanden to gange), 
samt et nedrykningsspil på 8 hold, der spiller en dobbeltturnering (alle møder hinanden to gange). Point fra efterårsturneringen overføres til 
forårets op og nedrykningsspil. 
 
Se § 7 for at se de forskellige scenarier for op- og nedrykning. 
 
Dommerpåsætning: DBU Lolland-Falster 
 
Regler for spillernes alder: Skal være fyldt 16 år på spilledagen. 
 
Lokalregler for denne række: 
Hvert hold skal minimum bestå af 7 spillere ved kampens start og kampen spilles færdig uanset reduktion af spillernes antal. 
Hvert hold må bestå af op til 14 spillere, hvor de 11 må være på banen. Fri udskiftning er tilladt. 
Der spilles med 10 minutters tidsbegrænset udvisning ved advarsler. 
Undertrøje, undershorts og strømpetape behøver ikke at matche farven på spillertøjet. 
 
Karantæneregler: Man kan kun blive spillet fri igen, indenfor samme række man har fået udvisningen. 
 
 

  



 

 

§ 4. Herre Serie 2 
 
Antal hold: 12 hold. Ingen klub kan deltage med mere end ét hold i Herre Serie 2. 
 
Turneringsform efterår: Der spilles en enkeltturnering i efteråret (alle møder hinanden én gang).  
Nummer 1-6 ved enkeltturneringens afslutning går i oprykningsspil i foråret. 
Nummer 7-10 ved enkeltturneringens afslutning går i nedrykningsspil i foråret. 
Nummer 11 ved enkeltturneringens afslutning spiller én kvalifikationskamp mod det næstbedste hold fra Herre Serie 3, jvf. § 5. Kvalifikations-
kampen afvikles som en enkeltkamp, med lavest rangerende hold som hjemmehold. Vinderen af kvalifikationskampen spiller nedrykningsspil i 
Herre Serie 2 i foråret. Taberen af kvalifikationskampen spiller Herre Serie 3 i foråret. 
Nummer 12 ved enkeltturneringens afslutning spiller én kvalifikationskamp mod det bedste hold fra Herre Serie 3, jvf. § 5. Kvalifikationskampen 
afvikles som en enkeltkamp, med lavest rangerende hold som hjemmehold. Vinderen af kvalifikationskampen spiller nedrykningsspil i Herre 
Serie 2 i foråret. Taberen af kvalifikationskampen spiller Herre Serie 3 i foråret. 
 
Turneringsform forår: Herre S.2 består af et oprykningsspil på 6 hold, der spiller en dobbeltturnering (alle møder hinanden to gange), samt et 
nedrykningsspil på 6 hold, der spiller en dobbeltturnering (alle møder hinanden to gange). Herreserie 2 oprykningsspil overføres point, i nedryk-
ningsspil nulstilles point.  
 
Se § 7 for at se de forskellige scenarier for op- og nedrykning. 
 
Dommerpåsætning: DBU Lolland-Falster 
 
Regler for spillernes alder: Skal være fyldt 16 år på spilledagen. 
 
Lokalregler for denne række: 
Hvert hold skal minimum bestå af 7 spillere ved kampens start og kampen spilles færdig uanset reduktion af spillernes antal. 
Hvert hold må bestå af op til 14 spillere, hvor de 11 må være på banen. Fri udskiftning er tilladt. 
Der spilles med 10 minutters tidsbegrænset udvisning ved advarsler. 
Undertrøje, undershorts og strømpetape behøver ikke at matche farven på spillertøjet. 
 
Karantæneregler: Man kan kun blive spillet fri igen, indenfor samme række man har fået udvisningen. 
 

  



 

 

§ 5. Herre Serie 3 
 
Antal hold: De resterende hold, der igennem KlubOffice har tilmeldt sig at spille herre senior 11-mands på Lolland-Falster. Klubberne kan godt 
have flere hold. 
 
Turneringsform efterår: Herre Serie 3 holdene inddeles i to puljer, ud fra geografisk hensyn. Der spilles enten enkelt- eller dobbeltturnering alt 
efter antallet af hold i den enkelte pulje. 
Ved turneringens afslutning i efteråret, findes det bedste og næstbedste hold i Herre Serie 3 ved at udregne pointgennemsnit (point/kamp) for 
de 2 bedste oprykningsberettigede hold fra hver pulje. Man udregner pointgennemsnit, da der ikke nødvendigvis spilles samme antal kampe i 
hver pulje. Det bedste og næstbedste oprykningsberettigede hold fra Herre Serie 3 kan godt komme fra samme pulje. 
Det bedste hold i Herre Serie 3 (holdet med højeste pointgennemsnit) spiller én kvalifikationskamp mod nummer 12 i Herre Serie 2. Kvalifikati-
onskampen afvikles som en enkeltkamp, med lavest rangerende hold som hjemmehold. Vinderen af kvalifikationskampen spiller nedryknings-
spil i Herre Serie 2 i foråret. Taberen af kvalifikationskampen spiller Herre Serie 3 i foråret. 
Det næstbedste hold i Herre Serie 3 (holdet med næsthøjeste pointgennemsnit) spiller én kvalifikationskamp mod nummer 11 i Herre Serie 2. 
Kvalifikationskampen afvikles som en enkeltkamp, med lavest rangerende hold som hjemmehold. Vinderen af kvalifikationskampen spiller ned-
rykningsspil i Herre Serie 2 i foråret. Taberen af kvalifikationskampen spiller Herre Serie 3 i foråret. 
 
Turneringsform forår: Herre Serie 3 holdene inddeles i en pulje. Der spilles enten enkelt- eller dobbeltturnering alt efter antallet af hold.  
 
Dommerpåsætning: DBU Lolland-Falster 
 
Regler for spillernes alder: Skal være fyldt 16 år på spilledagen. 
 
Regler for brug af spillere fra højere rækker: Der må benyttes op til 3 spillere, der i samme spillerunde har spillet Herre Serie 2 uden dette 
har sportslige konsekvenser. 
 
Lokalregler for denne række: 
Hvert hold skal minimum bestå af 7 spillere ved kampens start og kampen spilles færdig uanset reduktion af spillernes antal. 
Hvert hold må bestå af op til 14 spillere, hvor de 11 må være på banen. Fri udskiftning er tilladt. 
Der spilles med 10 minutters tidsbegrænset udvisning ved advarsler. 
Undertrøje, undershorts og strømpetape behøver ikke at matche farven på spillertøjet. 
 
Karantæneregler: Man kan kun blive spillet fri igen, indenfor samme række man har fået udvisningen. 
 
 



 

 

§ 6. Herre serie 4 udgår 
 
 
  
 
 
 
 

  



 

 

§ 7. Op- og nedrykning Herre 
(Oversigten tager ikke forbehold for tvangsnedrykninger. Læs mere om dette på næste side.) 

 LF-Serie (14 hold) 
(12 hold fra efteråret 2021) 

Herre Serie 1 (12 hold) Herre Serie 2 (12 hold) Herre Serie 3 (1 pulje) 

0 nedrykkere fra 
Sjællandsserien 

2 bedste hold* rykker op 
 
1 dårligste hold rykker ned 

1 bedste hold* rykker op 
 
1 dårligste hold rykker ned 

1 bedste hold* rykker op 
 
1 dårligste hold rykker ned 

1 bedste hold* rykker op 

 

1 nedrykker fra 
Sjællandsserien 

2 bedste hold* rykker op 
 
1 dårligste hold rykker ned 

1 bedste hold* rykker op 
 
2 dårligste hold rykker ned 

1 bedste hold* rykker op 
 
2 dårligste hold rykker ned 

 

1 bedste hold* rykker op 

 

2 nedrykkere fra 
Sjællandsserien 

2 bedste hold* rykker op 
 
3 dårligste hold rykker ned 

1 bedste hold* rykker op 
 
3 dårligste hold rykker ned 

1 bedste hold* rykker op 
 
3 dårligste hold rykker ned 

 

1 bedste hold* rykker op  

 

3 nedrykkere fra 
Sjællandsserien 

2 bedste hold* rykker op 
 
4 dårligste hold rykker ned 

1 bedste hold* rykker op 
 
4 dårligste hold rykker ned 

1 bedste hold* rykker op 
 
4 dårligste hold rykker ned 

1 bedste hold* rykker op 

 

 



 

 

* Med bedste/næstbedste hold menes bedste/næstbedste oprykningsberettigede hold. Læs mere herunder. 
 
Oprykningsberettigelse: 
For at et hold er oprykningsberettiget skal holdet opfylde følgende betingelser: 

● Være eneste hold fra samme klub i rækken, der rykkes op i 
● Være sluttet som nummer 1-4 ved sæsonens afslutning 

 
Op- og nedrykninger foretages “oppefra og ned”, startende med Herre LF-Serien og sluttende med Herre Serie 3. Et hold kan dermed miste 
oprykningsberettigelsen, hvis et højere rangerende hold rykker ned i den række, et lavere rangerende hold lå til oprykning til. 
 
Ved tvangsnedrykning af et enkelt hold i en række: 
Et hold kan blive tvangsnedrykket, såfremt et hold fra samme klub rykker ned i en række, hvor man allerede er repræsenteret med et hold. 

● Ligger det tvangsnedrykkede hold i forvejen til nedrykning rykker dette hold ned, uden det medfører yderligere ændringer til eventuel 
op- og nedrykning. 

● Ligger det tvangsnedrykkede hold ikke til nedrykning, vil det pågældende hold blive rykket ned på sidstepladsen i rækken og tælle som 
en nedrykker. 

 
Ved tvangsnedrykning af flere hold: 
I særlige tilfælde (kun muligt ved 2 og 3 nedrykkere fra SS) kan der være flere tvangsnedrykkere i samme række. Her gælder følgende: 

● Hvis 2 nedrykninger fra SS medfører 2 tvangsnedrykkere: 
○ Ligger de tvangsnedrykkede hold i forvejen til nedrykning rykker disse hold ned, uden det medfører yderligere ændringer til 

eventuel nedrykning 
○ Ligger de tvangsnedrykkede hold ikke til nedrykning, vil de pågældende hold blive rykket ned på sidste -og næstsidste pladsen i 

rækken og tælle som nedrykkere på plads 7 og 8 i nedrykningsspillet. 
● Hvis 3 nedrykninger fra SS medfører 2 tvangsnedrykkere: 

○ Ligger de tvangsnedrykkede hold i forvejen til nedrykning rykker disse hold ned, uden det medfører yderligere ændringer til 
eventuel nedrykning 

○ Ligger de tvangsnedrykkede hold ikke til nedrykning, vil de pågældende hold blive rykket ned på sidste -og næstsidste pladsen i 
rækken og tælle som nedrykkere på plads 7 og 8 i nedrykningsspillet. 

● Hvis 3 nedrykninger fra SS medfører 3 tvangsnedrykkere: 
○ Ligger de tvangsnedrykkede hold i forvejen til nedrykning rykker disse hold ned, uden det medfører yderligere ændringer til 

eventuel nedrykning. 
○ Ligger de tvangsnedrykkede hold ikke til nedrykning, vil de pågældende hold blive rykket ned på sidste, næstsidste og tredjesid-

stepladsen i rækken og tælle som nedrykkere på plads 6, 7 og 8 i nedrykningsspillet. 
 



 

 

Ovenstående gælder også hvis det eller de tvangsnedrykkede hold deltager i forårets oprykningsspil. 
 
Oversigt med fordeling af hold, samt eventuel op- og nedrykning efteråret: 
 

LF-Serien Herre Serie 1 Herre Serie 2 Herre Serie 3 

Nr. 1-6 spiller oprykningsspil i foråret 
 
Nr. 7-12 spiller nedrykningsspil i for-
året 

Nr. 1-6 spiller oprykningsspil i foråret 
 
Nr. 7-12 spiller nedrykningsspil i for-
året 

Nr. 1-6 spiller oprykningsspil i foråret 
 
Nr. 7-10 spiller nedrykningsspil i for-
året 
 
Nr. 11 spiller kval. kamp mod det 
næstbedste hold* 
 
Nr. 12 spiller kval. kamp mod det 
bedste hold* 

Det bedste hold* spiller kval. kamp 
mod nr. 12 fra Serie 2 om at spille i 
nedrykningsspillet i Serie 2 i foråret 
 
Det næstbedste hold* spiller kval. 
kamp mod nr. 11 fra Serie 2 om at 
spille i nedrykningsspillet i Serie 2 i 
foråret 

 

 
* Man finder det bedste og næstbedste hold fra Serie 3, ved at udregne pointgennemsnit (point/kamp) for de 2 bedste oprykningsberettigede 

hold fra hver pulje. Man udregner pointgennemsnit, da der ikke nødvendigvis spilles samme antal kampe i hver pulje. Det bedste og næst-
bedste oprykningsberettigede hold fra Serie 3 kan godt komme fra samme pulje. 

 
Oprykningsberettigelse: 
For at et hold er oprykningsberettiget skal holdet opfylde følgende betingelser: 

● Være eneste hold fra samme klub i rækken, der rykkes op i 
● Være sluttet som nummer 1-4 ved sæsonens afslutning 

 
I LF-Serien op- og nedrykningsspil, Serie 1 op- og nedrykningsspil samt Serie 2 oprykningsspil tager holdene halvdelen af deres point fra efter-
året med over i foråret. Ved ulige antal point, rundes der op (f.eks. giver 15 point i efteråret, 8 point med over i foråret). 
I Serie 2 nedrykningsspil og i Serie 3 nulstilles pointene i foråret, grundet potentiel oprykning fra Serie 3. 
 

  



 

 

§ 8. Tillæg til op- og nedrykningsret samt dispensation for holdudtrækning 
Det er for såvel denne paragraf som paragrafferne 2,3,4,5,6 og 7 i særlige bestemmelser en betingelse for at være oprykningsberettiget, at 
man ikke i den umiddelbart afsluttede turnering er rykket ned fra samme række, som man nu er oprykningsberettiget til. Vi taler her om ekstra-
ordinær nedrykning f.eks. ved holdudtrækning og ikke almindelig nedrykning ved afslutningen af en turnering. Hvis denne situation opstår, 
overgår oprykningsretten til næstbedst placerede oprykningsberettigede klub i den eller de rækker, hvor foranstående gør sig gældende. 
 
Der kan i særlige tilfælde gives dispensation fra reglen i Turneringsreglementets § 10, 2., således at et højere rangeret hold end klubbens lave-
ste hold kan udtrækkes.  
 
Kriterierne for en sådan ekstraordinær udtrækning vil være til stede, såfremt klubben kan dokumentere 

• at et medlemsfrafald har været væsentligt i den række, hvor udtrækningen søges. 

• at klubbens samlede medlemstal er reduceret så meget at det ikke vil være muligt at færdiggøre turneringen med det tilmeldte antal hold. 
 
Det er således ikke tilstrækkelig begrundelse, f.eks. at enkelte medlemmer er udmeldt, blevet for gamle eller ikke træner og lignende, hvis med-
lemstallet stadig er tilstrækkeligt til at gennemføre turneringen. 
 
Turneringsudvalget afgør i hver enkelt tilfælde om der kan gives dispensation. 
 
Turneringsudvalget afgør i hvert enkelt tilfælde konsekvenser af en holdudtrækning midt i sæsonen. 
 
Turneringsudvalget afgør i hvert enkelt tilfælde, om en udtrækning er sket så tidligt, at turneringsplanen kan indrettes efter de ændrede forhold, 
eller om rækken må gennemføres med reduceret holdantal.  



 

 

§ 9. Herre 8-mands  
 
Antal hold: De hold der igennem KlubOffice har tilmeldt sig Herre 8-mands på Lolland-Falster. Klubberne kan godt have flere hold. 
 
Turneringsform efterår: Herre 8-mands holdene inddeles i to puljer, ud fra geografisk hensyn. Der spilles enten enkelt- eller dobbeltturnering 
alt efter antallet af hold i den enkelte pulje. De to puljevindere mødes i en slutkamp om at vinde Herre 8-mands. 
 
Turneringsform forår: Herre 8-mands holdene inddeles i to puljer, ud fra geografisk hensyn. Der spilles enten enkelt- eller dobbeltturnering alt 
efter antallet af hold i den enkelte pulje. De to puljevindere mødes i en slutkamp om at vinde Herre 8-mands. 
 
Dommerpåsætning: DBU Lolland-Falster 
 
Regler for spillernes alder: Skal være fyldt 16 år på spilledagen. 
 
Regler for brug af spillere fra højere rækker: Der må benyttes op til 3 spillere, der i samme spillerunde har spillet Herre Serie 2 eller Herre 
Serie 3 uden dette har sportslige konsekvenser. 
 
Lokalregler for denne række: 
Spilletid er 2 x 35 minutter. 
Hvert hold skal minimum bestå af 6 spillere ved kampens start og kampen spilles færdig uanset reduktion af spillernes antal. 
Hvert hold må bestå af op til 11 spillere, hvor de 8 må være på banen. Fri udskiftning er tilladt. 
Der spilles med 5 minutters tidsbegrænset udvisning ved advarsler. 
Undertrøje, undershorts og strømpetape behøver ikke at matche farven på spillertøjet. 
Banens mål er ideelt set 68 x 52,5 meter, eller på tværs af en godkendt 11-mands bane. 
Straffesparksfeltet er 8 x 25 meter. Målfelt og straffespark er identiske. 
Straffesparksmærket er midt for målet, 8 meter inde på banen (på straffesparksfeltets grænselinje). 
Målenes størrelse er 5 x 2 meter. 
Banen kan deles af to halvdele af en midterlinje (ikke et krav). Midt på denne kan markeres banens centrum (ikke et krav). Er der midtercirkel 
skal denne have en radius på 7 meter, der er markeret fra banens centrum (ikke et krav). 
Der spilles ikke med offside. 
Alle frispark er direkte, dog vil frispark til det angribende hold i modstandernes straffesparksfelt, som efter fodboldloven ville resultere i et indi-
rekte frispark, medføre et direkte frispark udenfor straffesparksfeltet tættest ved forseelsen.  
Modspillere skal være mindst 7 meter fra bolden ved alle igangsættelser, med undtagelse af indkast, hvor modspillere skal være mindst 2 me-
ter væk. Ved straffespark skal øvrige spillere end sparkeren og målmand, være bag straffesparksmærket og mindst 7 meter væk. 
 



 

 

Karantæneregler: Man kan kun blive spillet fri igen, indenfor samme række man har fået udvisningen. 

§ 10. Herre Ung senior 
 
Udgået på nuværende tidspunkt. 
 
 
 

§ 11. Old Boys (M+32) 
 
Antal hold: De hold der er tilmeldt Old Boys på Lolland-Falster. Der er fri tilmelding til både 11-mands række 1, 11-mands række 2 og 8-
mands. Kombinerede hold skal navngives ved de implicerede klubbers navn med tilføjelse af “alliance”. 
 
Turneringsform Old Boys 11-mands række 1: Helårsturnering, der følger kalenderåret (starter forår og slutter efterår). Antallet af gange hol-
dene møder hinanden bestemmes ud fra antallet af hold, der er tilmeldt. Old Boys 11-mands række 1 er at betragte som den stærkeste Old 
Boys række på Lolland-Falster. Vinderen af rækken er derfor LF-Mester og er unionens repræsentant ved de afsluttende kampe om Danmarks-
mesterskabet. 
 
Turneringsform Old Boys 11-mands række 2: Helårsturnering, der følger kalenderåret (starter forår og slutter efterår). Antallet af gange hol-
dene møder hinanden bestemmes ud fra antallet af hold, der er tilmeldt. Alt efter antallet af tilmeldte, kan holdene blive inddelt i to puljer, ud fra 
geografisk hensyn. I så fald afsluttes turneringen med slutkampe om at vinde Old Boys række 2. 
 
Turneringsform Old Boys 8-mands: Helårsturnering, der følger kalenderåret (starter forår og slutter efterår). Antallet af gange holdene møder 
hinanden bestemmes ud fra antallet af hold, der er tilmeldt. Alt efter antallet af tilmeldte, kan holdene blive inddelt i to puljer, ud fra geografisk 
hensyn. I så fald afsluttes turneringen med slutkampe om at vinde Old Boys 8-mands. 
 
Dommerpåsætning: DBU Lolland-Falster påsætter til 11-mands rækkerne. 8-mands rækken er Døm-selv række, hvor hjemmeholdet står for 
påsætning af dommer. 
 
Regler for spillernes alder: Spillerne skal være fyldt 32 år på spilledagen. Dog må der benyttes to spillere per kamp, der på spilledagen er 
højst to år yngre end aldersgrænsen angiver. 
 
Regler for brug af spiller fra anden klub: Det er tilladt at benytte spillere fra anden klub under forudsætning af, at spilleren er medlem af 
begge klubber, og at klubben via KlubOffice har fået accepteret en supplerende spillertilladelse fra moderklubben inden kampen igangsættes. 
En spiller kan kun deltage for én klub i samme turneringsrække for Old Boys, Veteran og Masters. 



 

 

 
 
 
Lokalregler for Old Boys 11-mands: 
Spilletid er 2 x 35 minutter. 
Hvert hold skal minimum bestå af 7 spillere ved kampens start og kampen spilles færdig uanset reduktion af spillernes antal. 
Hvert hold må bestå af op til 14 spillere, hvor de 11 må være på banen. Fri udskiftning er tilladt. 
Der spilles med 10 minutters tidsbegrænset udvisning ved advarsler. 
Undertrøje, undershorts og strømpetape behøver ikke at matche farven på spillertøjet. 
 
 
Lokalregler for Old Boys 8-mands: 
Spilletid er 2 x 35 minutter. 
Hvert hold skal minimum bestå af 6 spillere ved kampens start og kampen spilles færdig uanset reduktion af spillernes antal. 
Hvert hold må bestå af op til 11 spillere, hvor de 8 må være på banen. Fri udskiftning er tilladt. 
Der spilles med 5 minutters tidsbegrænset udvisning ved advarsler. 
Undertrøje, undershorts og strømpetape behøver ikke at matche farven på spillertøjet. 
Banens mål er ideelt set 68 x 52,5 meter, eller på tværs af en godkendt 11-mands bane. 
Straffesparksfeltet er 8 x 25 meter. Målfelt og straffespark er identiske. 
Straffesparksmærket er midt for målet, 8 meter inde på banen (på straffesparksfeltets grænselinje). 
Målenes størrelse er 5 x 2 meter. 
Banen kan deles af to halvdele af en midterlinje (ikke et krav). Midt på denne kan markeres banens centrum (ikke et krav). Er der midtercirkel 
skal denne have en radius på 7 meter, der er markeret fra banens centrum (ikke et krav). 
Der spilles ikke med offside. 
Alle frispark er direkte, dog vil frispark til det angribende hold i modstandernes straffesparksfelt, som efter fodboldloven ville resultere i et indi-
rekte frispark, medføre et direkte frispark udenfor straffesparksfeltet tættest ved forseelsen.  
Modspillere skal være mindst 7 meter fra bolden ved alle igangsættelser, med undtagelse af indkast, hvor modspillere skal være mindst 2 me-
ter væk. Ved straffespark skal øvrige spillere end sparkeren og målmand, være bag straffesparksmærket og mindst 7 meter væk. 
 
Karantæneregler: Man kan kun blive spillet fri igen, indenfor samme række man har fået udvisningen. 
 
  



 

 

§ 12. Veteran (M+40) 
Antal hold: De hold der er tilmeldt Veteran på Lolland-Falster. Der er fri tilmelding til både 11-mands række 1, 11-mands række 2 og 8-mands. 
Kombinerede hold skal navngives ved de implicerede klubbers navn med tilføjelse af “alliance”. 
 
Turneringsform Veteran 11-mands række 1: Helårsturnering, der følger kalenderåret (starter forår og slutter efterår). Antallet af gange hol-
dene møder hinanden bestemmes ud fra antallet af hold, der er tilmeldt. Veteran 11-mands række 1 er at betragte som den stærkeste Veteran-
række på Lolland-Falster. Vinderen af rækken er derfor LF-Mester. 
 
Turneringsform Veteran 11-mands række 2: Helårsturnering, der følger kalenderåret (starter forår og slutter efterår). Antallet af gange hol-
dene møder hinanden bestemmes ud fra antallet af hold, der er tilmeldt. Alt efter antallet af tilmeldte, kan holdene blive inddelt i to puljer, ud fra 
geografisk hensyn. I så fald afsluttes turneringen med slutkampe om at vinde Veteran række 2. 
 
Turneringsform Veteran 8-mands: Helårsturnering, der følger kalenderåret (starter forår og slutter efterår). Antallet af gange holdene møder 
hinanden bestemmes ud fra antallet af hold, der er tilmeldt. Alt efter antallet af tilmeldte, kan holdene blive inddelt i to puljer, ud fra geografisk 
hensyn. I så fald afsluttes turneringen med slutkampe om at vinde Veteran 8-mands. 
 
Dommerpåsætning: DBU Lolland-Falster 
 
Regler for spillernes alder: Spillerne skal være fyldt 40 år på spilledagen. Dog må der benyttes to spillere per kamp, der på spilledagen er 
højst to år yngre end aldersgrænsen angiver. 
 
Regler for brug af spiller fra anden klub: Det er tilladt at benytte spillere fra anden klub under forudsætning af, at spilleren er medlem af 
begge klubber, og at klubben via KlubOffice har fået accepteret en supplerende spillertilladelse fra moderklubben inden kampen igangsættes. 
En spiller kan kun deltage for én klub i samme turneringsrække for Old Boys, Veteran og Masters.    
 
Lokalregler for Veteran 11-mands: 
Spilletid er 2 x 35 minutter. 
Hvert hold skal minimum bestå af 7 spillere ved kampens start og kampen spilles færdig uanset reduktion af spillernes antal. 
Hvert hold må bestå af op til 14 spillere, hvor de 11 må være på banen. Fri udskiftning er tilladt. 
Der spilles med 10 minutters tidsbegrænset udvisning ved advarsler. 
Undertrøje, undershorts og strømpetape behøver ikke at matche farven på spillertøjet. 
 
“Fair Play regel”: Såfremt et hold kommer foran med 5 mål eller flere, skal man enten reducere det hold der fører med en spiller, eller øge det 
hold der er bagud med en spiller. Om man gør det ene eller andet aftales mellem dommeren og begge hold inden kampen. Såfremt føringen 
reduceres til 4 mål, tilbageføres holdene til det “rigtige antal spillere”. 



 

 

 
 
Lokalregler for Veteran 8-mands: 
Spilletid er 2 x 35 minutter. 
Hvert hold skal minimum bestå af 6 spillere ved kampens start og kampen spilles færdig uanset reduktion af spillernes antal. 
Hvert hold må bestå af op til 11 spillere, hvor de 8 må være på banen. Fri udskiftning er tilladt. 
Der spilles med 5 minutters tidsbegrænset udvisning ved advarsler. 
Undertrøje, undershorts og strømpetape behøver ikke at matche farven på spillertøjet. 
Banens mål er ideelt set 68 x 52,5 meter, eller på tværs af en godkendt 11-mands bane. 
Straffesparksfeltet er 8 x 25 meter. Målfelt og straffespark er identiske. 
Straffesparksmærket er midt for målet, 8 meter inde på banen (på straffesparksfeltets grænselinje). 
Målenes størrelse er 5 x 2 meter. 
Banen kan deles af to halvdele af en midterlinje (ikke et krav). Midt på denne kan markeres banens centrum (ikke et krav). Er der midtercirkel 
skal denne have en radius på 7 meter, der er markeret fra banens centrum (ikke et krav). 
Der spilles ikke med offside. 
Alle frispark er direkte, dog vil frispark til det angribende hold i modstandernes straffesparksfelt, som efter fodboldloven ville resultere i et indi-
rekte frispark, medføre et direkte frispark udenfor straffesparksfeltet tættest ved forseelsen.  
Modspillere skal være mindst 7 meter fra bolden ved alle igangsættelser, med undtagelse af indkast, hvor modspillere skal være mindst 2 me-
ter væk. Ved straffespark skal øvrige spillere end sparkeren og målmand, være bag straffesparksmærket og mindst 7 meter væk. 
 
“Fair Play regel”: Såfremt et hold kommer foran med 5 mål eller flere, skal man enten reducere det hold der fører med en spiller, eller øge det 
hold der er bagud med en spiller. Om man gør det ene eller andet aftales mellem dommeren og begge hold inden kampen. Såfremt føringen 
reduceres til 4 mål, tilbageføres holdene til det “rigtige antal spillere”. 
 
Karantæneregler: Man kan kun blive spillet fri igen, indenfor samme række man har fået udvisningen. 
 
  



 

 

§ 13. Masters (M+50) 
Antal hold: De hold der er tilmeldt Masters på Lolland-Falster. Der er fri tilmelding til både 11-mands række 1, 11-mands række 2 og 8-mands. 
Kombinerede hold skal navngives ved de implicerede klubbers navn med tilføjelse af “alliance”. 
 
Turneringsform Masters 11-mands række 1: Helårsturnering, der følger kalenderåret (starter forår og slutter efterår). Antallet af gange hol-
dene møder hinanden bestemmes ud fra antallet af hold, der er tilmeldt. Masters 11-mands række 1 er at betragte som den stærkeste Veteran-
række på Lolland-Falster. Vinderen af rækken er derfor LF-Mester. 
 
Turneringsform Masters 11-mands række 2: Helårsturnering, der følger kalenderåret (starter forår og slutter efterår). Antallet af gange hol-
dene møder hinanden bestemmes ud fra antallet af hold, der er tilmeldt. Alt efter antallet af tilmeldte, kan holdene blive inddelt i to puljer, ud fra 
geografisk hensyn. I så fald afsluttes turneringen med slutkampe om at vinde Masters række 2. 
 
Turneringsform Masters 8-mands: Helårsturnering, der følger kalenderåret (starter forår og slutter efterår). Antallet af gange holdene møder 
hinanden bestemmes ud fra antallet af hold, der er tilmeldt. Alt efter antallet af tilmeldte, kan holdene blive inddelt i to puljer, ud fra geografisk 
hensyn. I så fald afsluttes turneringen med slutkampe om at vinde Masters 8-mands. 
 
Dommerpåsætning: DBU Lolland-Falster 
 
Regler for spillernes alder: Spillerne skal være fyldt 50 år på spilledagen. Dog må der benyttes to spillere per kamp, der på spilledagen er 
højst to år yngre end aldersgrænsen angiver. 
 
Regler for brug af spiller fra anden klub: Det er tilladt at benytte spillere fra anden klub under forudsætning af, at spilleren er medlem af 
begge klubber, og at klubben via KlubOffice har fået accepteret en supplerende spillertilladelse fra moderklubben inden kampen igangsættes. 
En spiller kan kun deltage for én klub i samme turneringsrække for Old Boys, Veteran og Masters. 
 
Lokalregler for Masters 11-mands: 
Spilletid er 2 x 35 minutter. 
Hvert hold skal minimum bestå af 7 spillere ved kampens start og kampen spilles færdig uanset reduktion af spillernes antal. 
Hvert hold må bestå af op til 14 spillere, hvor de 11 må være på banen. Fri udskiftning er tilladt. 
Der spilles med 10 minutters tidsbegrænset udvisning ved advarsler. 
Undertrøje, undershorts og strømpetape behøver ikke at matche farven på spillertøjet. 
 
“Fair Play regel”: Såfremt et hold kommer foran med 5 mål eller flere, skal man enten reducere det hold der fører med en spiller, eller øge det 
hold der er bagud med en spiller. Om man gør det ene eller andet aftales mellem dommeren og begge hold inden kampen. Såfremt føringen 
reduceres til 4 mål, tilbageføres holdene til det “rigtige antal spillere”. 



 

 

 
 
Lokalregler for Masters 8-mands: 
Spilletid er 2 x 35 minutter. 
Hvert hold skal minimum bestå af 6 spillere ved kampens start og kampen spilles færdig uanset reduktion af spillernes antal. 
Hvert hold må bestå af op til 11 spillere, hvor de 8 må være på banen. Fri udskiftning er tilladt. 
Der spilles med 5 minutters tidsbegrænset udvisning ved advarsler. 
Undertrøje, undershorts og strømpetape behøver ikke at matche farven på spillertøjet. 
Banens mål er ideelt set 68 x 52,5 meter, eller på tværs af en godkendt 11-mands bane. 
Straffesparksfeltet er 8 x 25 meter. Målfelt og straffespark er identiske. 
Straffesparksmærket er midt for målet, 8 meter inde på banen (på straffesparksfeltets grænselinje). 
Målenes størrelse er 5 x 2 meter. 
Banen kan deles af to halvdele af en midterlinje (ikke et krav). Midt på denne kan markeres banens centrum (ikke et krav). Er der midtercirkel 
skal denne have en radius på 7 meter, der er markeret fra banens centrum (ikke et krav). 
Der spilles ikke med offside. 
Alle frispark er direkte, dog vil frispark til det angribende hold i modstandernes straffesparksfelt, som efter fodboldloven ville resultere i et indi-
rekte frispark, medføre et direkte frispark udenfor straffesparksfeltet tættest ved forseelsen.  
Modspillere skal være mindst 7 meter fra bolden ved alle igangsættelser, med undtagelse af indkast, hvor modspillere skal være mindst 2 me-
ter væk. Ved straffespark skal øvrige spillere end sparkeren og målmand, være bag straffesparksmærket og mindst 7 meter væk. 
 
“Fair Play regel”: Såfremt et hold kommer foran med 5 mål eller flere, skal man enten reducere det hold der fører med en spiller, eller øge det 
hold der er bagud med en spiller. Om man gør det ene eller andet aftales mellem dommeren og begge hold inden kampen. Såfremt føringen 
reduceres til 4 mål, tilbageføres holdene til det “rigtige antal spillere”. 
 
Karantæneregler: Man kan kun blive spillet fri igen, indenfor samme række man har fået udvisningen. 
 
 
 

  



 

 

§ 14. Kvinde LF-Serien 
 
Udgår se under DBU Sjælland 
 
 
 

§ 15. Kvinde Serie 1 
 
Udgår se under DBU Sjælland. 
 
 
 

§ 16. Ungdomsrækker 
 
Se under DBU Sjælland 
 
Aldersdispensationer:  
Aldersdispensationer skal ansøges via DBU Lolland-Falsters administration. Spørgsmål rettes også hertil. 
 
 

  



 

 

§ 17. Indbyrdes placering 
For turneringer udskrevet af DBU Lolland-Falster – henvises der til Turneringsreglement – Fællesbestemmelser § 11. 
 
 
 

§ 18. DBU’s pokalturnering for Herre 
 
Turneringen udskrives af DBU for klubber i Danmarksturneringen, Danmarksserien, og de lokale serier. Hver klub kan kun deltage med èt hold. 
 
Turneringen er inddelt i indledende og afsluttende runder. De indledende runder tilrettelægges af DBU Lolland-Falster, der skal afgive 3 klubber 
til de afsluttende runder, som administreres af DBU. 
Turneringen spilles efter cupsystemet. Kampene fordeles ved lodtrækning (eventuelt, men ikke nødvendigvis efter seedning), og der spilles så 
mange runder, som det er nødvendigt for at finde de 3 bedste klubber i turneringen. 
De indledende runder skal være afsluttet senest medio juni måned. 
 
Såfremt en kamp ender uafgjort, spilles der forlænget spilletid - og herefter evt. straffesparkskonkurrence. Der henvises til Turneringsreglemen-
tets § 34. 
 
Det står klubberne frit for at benytte forskellige spillere i kampene, når blot følgende betingelser er opfyldt:  

•  En spiller må kun deltage, såfremt han den pågældende dag er berettiget til at deltage på sin klubs førstehold. 

•  I tilfælde af udsættelse af kampe kan der kun deltage spillere, som var berettiget til at deltage den dag, kampen oprindelig var fastsat. 

•  En spiller kan ikke i en turneringshalvdel repræsentere mere end én klub. 
 
I de indledende runder, som udskrives af DBU Lolland-Falster, har lavest rangerende hold hjemmebane. 
 
Der spilles med fri udskiftning (§ 35 stk. 1 i Turneringsreglementet) samt med 10 minutters udvisning for advarsler (§ 41 stk. 1 i Turneringsreg-
lementet).  
 
Hvor intet andet er anført, er de almindelige bestemmelser i Turneringsreglementet og Særlige bestemmelser gældende - også for pokalturne-
ringen. 
Se regler på DBU Lolland Falsters hjemmeside – under SYDBANK POKALEN.  
 
Propositioner-for-Pokalen-2020-2021-endelig.pdf (divisionsforeningen.dk)  

https://divisionsforeningen.dk/wp-content/uploads/2020/08/Propositioner-for-Pokalen-2020-2021-endelig.pdf


 

 

§ 19. Landspokalturneringen for kvinder 
 
Turneringen udskrives af DBU 
  
En klub kan kun deltage med 1 hold, som skal være klubbens førstehold. 
 
Turneringen deles i: 
 indledende runder 
 afsluttende runder 
 
For yderligere informationer henvises til DBU. 
 
 
 

§ 20. Pulje-, slut- og kvalifikationskampe for såvel senior som ungdom 
 
De følgende regler for pulje-, slut- og kvalifikationskampe er gældende, medmindre der står andet under de enkelte turneringer. 
 
Det hold med det største pointgennemsnit i turneringen, tildeles hjemmebane. I tilfælde af samme pointgennemsnit foretages lodtrækning. 
Hjemmeholdet afholder dommerudgifter, medens udeholdet afholder egne rejseudgifter.  
 
Kampe, der spilles mellem to puljers nr. 1 om mesterskabet, kaldes slutkampe. Er der i en række mere end to puljer, spilles først puljekamp(e). 
Kampe, der spilles for at afgøre, hvilken klub eller hvilke klubber, der skal rykke op i en højere række eller ned i en lavere række, kaldes kvalifi-
kationskampe. 
Kampe, som kan blive nødvendige for at afgøre placering i de enkelte rækker for at finde en eventuel oprykker/nedrykker eller retten til en evt. 
kvalifikationskamp kaldes omkamp. 
 
Hvis kampene nævnt under ovenfor ender uafgjort, spilles forlænget spilletid, og hvis kampen ender uafgjort, foranstaltes straffesparkskonkur-
rence. Der henvises til § 34 i Turneringsreglementet. 
 
I de i denne paragraf nævnte kampe kan unionen påsætte neutrale linjedommere. 
 
Med hensyn til anvendelse af spillere henvises til § 12 og § 19 i Turneringsreglementet. 
 



 

 

Hjemmeholdet i ovennævnte kampe har ansvaret for kampens afvikling. 
 

§ 21. Kampens økonomi 
 
ORDINÆRE TURNERINGSKAMPE 
I ordinære turneringskampe tilfalder eventuelle entreindtægter den arrangerende klub, der afholder alle udgifter i forbindelse med kampen. Den 
tilrejsende klub afholder selv sine rejseudgifter. 
 
Pokalturneringen for Herre 
Indledende runder under DBU Lolland-Falster: 
Hjemmehold afholder alle arrangementsudgifter, herunder dommerudgifter. Udehold afholder egne rejseudgifter. 
 
Fra 1. runde under DBU henvises der til DBU´s regler. 
 
PULJE-, SLUT- OG KVALIFIKATIONSKAMPE 
for såvel senior som ungdom. 
 
Udgifter til dommer og evt. linjedommere afholdes af hjemmeholdet. Udeholdet afholder sine rejseudgifter. Udgifter til opkridtning og rengøring 
af omklædningsrum afholdes af hjemmeholdet. 
 
 
 

§ 22. Flytning af kampe 
Den klub, der ønsker at foretage kampændring i.h.t. Turneringsreglementets § 25, betaler gebyr i henhold til § 27 stk. 7. 
 
 
 

§ 23. Fællestræning 
Udgifter til befordring i forbindelse med deltagelse i fællestræning betales af unionen, når det endelige hold, som skal repræsentere unionen, er 
udtaget. 
 
 
 



 

 

§ 24. Turneringsindskud 
 
For deltagelse i turneringerne og stævner betaler klubberne indskud for hvert tilmeldt hold. 
Bestyrelsen fastsætter indskuddenes størrelse. 

§ 25. Regulativ for godtgørelse til dommere og linjedommere 
Takster for dommer- og linjedommerhonorar: 
Dommerudgifterne følger den til enhver tid gældende aftale om omkostningsgodtgørelse for dommere og linjedommere. 
 
Godtgørelse for kørsel beregnes automatisk ud fra hvad der er den forventede/korteste rute fra dommerens/linjedommerens bopæl til spille-
pladsen. 
 
Såfremt dommeren ikke inden normalt afrejsetidspunkt fra bopæl har modtaget afbud til påsatte, men ikke spillede kampe, gælder følgende 
med hensyn til beregningen af godtgørelse, der opkræves af den klub, som er udeblevet eller har forårsaget aflysningen. 
 
Er dommeren påsat denne ene kamp, er han berettiget til kørselsgodtgørelse og fuld dommergodtgørelse. 
  
Er dommeren påsat til to kampe, samme dag og sted og 
 den første kamp udgår, er han berettiget til godtgørelse for denne kamp. 
 den sidste kamp udgår uden afbud til dommere senest det programsatte tidspunkt, er dommeren også berettiget til godtgørelse  
  for denne kamp. Herudover får dommeren kørselsgodtgørelse for kørsel til kampstedet. 
   
Modtager dommeren derimod afbud inden normalt afrejsetidspunkt, er han ikke berettiget til honorar og kørsel for denne kamp. 
  
Såfremt en dommer rejser forgæves til en på grund af vejrforhold aflyst kamp, skal den arrangerende klub betale kilometergodtgørelse, ½ ho-
norar og kampafgift. 
 
Lader vejrsituationen dommeren formode, at muligheden for aflysning foreligger, skal dommeren søge oplysning herom inden afrejse fra hjem-
met. 
 
Dommerudgifter faktureres hjemmeholdets konto hos DBU Lolland-Falster. 
 
 
 



 

 

§ 26. Indberetninger 
 
Hjemmeholdet indtaster kampens resultat. 
Dommeren indberetter udvisninger/bortvisninger og evt. afbrydelse af kampen. 
 
Ved tvivlsspørgsmål er man velkommen til at kontakte DBU Lolland-Falsters administration. 

§ 27. Afbud 
 
Såfremt en klub er ude af stand til at stille hold til en turneringskamp, skal klubben for at undgå gebyr for afbuddet snarest og senest 72 timer 
før den planlagte kampstart kontakte DBU Lolland-Falsters administration. Kampene er da at betragte som tabt for den pågældende klub. 
 
Meldes der afbud indenfor 72 timer til den planlagte kampstart, vil der blive opkrævet gebyr for afbudet. 
 
 
 

§ 28. Overtrædelser 
 
Opgiver et hold at fuldføre en kamp, uden at der foreligger særlige undskyldende omstændigheder, kan DBU Lolland-Falsters turneringsudval-
get fordre, at den pågældende klub holder modstanderen skadesløs ved at afholde de med den planlagte kamp forbundne udgifter som dom-
merhonorar, rejseudgifter, kontrol, avertering m.v. 
 
I tilfælde af afbud eller udeblivelse kan DBU Lolland-Falsters turneringsudvalg udelukke det pågældende hold fra videre deltagelse i turnerin-
gen. Et hold kan maximalt melde afbud eller udeblive i 3 kampe samme halvår. Herefter tvangsudtrækkes holdet.  
 
 
 

§ 29. Bødetakster og gebyrer 
 
De gældende bødetakster og gebyrer kan findes på DBU Lolland-Falsters hjemmeside eller oplyses ved at kontakte DBU Lolland-Falsters ad-
ministration. 
 
 
 



 

 

§ 30. Tvivlsspørgsmål 
 
Alle tvivlsspørgsmål vedrørende de særlige bestemmelser afgøres definitivt af DBU Lolland-Falsters turneringsudvalg, der forbeholder sig ret til 
at foretage ændringer i og tilføjelser til bestemmelserne. 
 
Turneringsudvalget 


