
Velkommen til LIUF´s Home Hjørring Cup 2022  
 

LIUF´s Fodboldafdeling og Home Hjørring byder hermed samtlige hold velkommen til Home 

Hjørring Cup 2022. 

 

Stævnet strækker sig år over 4 dage, nemlig 27-30/12. Der er tilmeldt i alt 201 hold.  

 

Som det fremgår af programmet afvikles kampene i Lundergårdhallen(Bodøvej), Park Vendia 

Hallerne (Thomas Morildsvej). 

 

Indefodbold afvikles Lundergårdhallen 27-29/12 og Futsal i Park Vendia 27-28/12 og i 

Lundergårdhallen 29-30/12.  

 

Det er vort håb, at alle vil føle sig godt tilpas under stævnet, sådan at vores idé med at give 

deltagerne en god oplevelse imellem jul og nytår kan blive opfyldt. 

 

Kontaktperson: 

 

Ole Nielsen      

tlf. 26 91 49 05    

 

VEL MØDT TIL LIUF Fodbolds Home Hjørring CUP 2022 
 

LIUF          Home Hjørring                      Sparekassen Danmark  

Fodbold afdeling      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



PRAKTISKE OPLYSNINGER 
 

 

Evt. afbud bedes meddelt så hurtigt som muligt, så vi får mulighed for at lave programændringer 

inden stævnets start. 

 

Stævnet afvikles efter DBU/JBU´s regler.  

 

Indefodbold: 

 

Årgang: Spilletid: Målmand: Spillere: Udskiftere: 

Sænket 

overligger: Boldstørrelse: 

U6 7 Nej 3 2 Nej Futsal 

U7 7 Nej 3 2 Nej Futsal 

U8 7 Ja 5 3 Ja Futsal 

U9 7 Ja 5 3 Ja 4 

U10 piger 8 Ja 5 3 Ja 4 

U10 drenge 8 Nej 4 3 Nej 4 

U11 8 Nej 4 3 Nej 4 

U12 9 Nej 4 3 Nej 4 

U13 9 Nej 4 3 Nej 4 

U14 9 Nej 4 3 Nej 4 

U15 9 Nej 4 3 Nej 5 

U16 9 Nej 4 3 Nej 5 

U17 9 Nej 4 3 Nej 5 

U18 9 Nej 4 3 Nej 5 

U19 9 Nej 4 3 Nej 5 

Damesenior 9 Nej 4 3 Nej 5 

Herresenior 9 Nej 4 3 Nej 5 

 

 

U6 og U7: Spiller på tværs af holdboldbanen med Jyske Bank mål. Resultaterne føres, men der 

kåres ingen vindere. 

 

U8, U9 drenge og U10 piger: Spillerne må færdes over hele banen. Målmanden må kun parere.  

 

U10 drenge, U11, og U12: Spillerne må færdes over hele banen. 

 

U6, U7, U8, U9, U10, U11 og U12: Det er tilladt at sætte én ekstra spiller på banen, så længe et 

hold er bagud med tre mål eller mere. For hver tre mål ekstra et hold kommer bagud, må der 

indsættes yderligere en spiller, som tilsvarende skal tages ud ved reducering. 

 

Øvrige: Højst 3 spillere på egen banehalvdel.  

 

Semi- og finaler: Er stillingen uafgjort ved spilletidens ophør fortsætter spillet uden afbrydelse til 

først scorede mål. 



 

Futsal: 

 

Årgang: Spilletid: Målmand: Spillere: Udskiftere: 

U8-U13 11 Ja 5 5 

U14-U15 13 Ja 5 5 

U16 15 Ja 5 5 

U17-U19+Senior 20 Ja 5 5 

 

Der spilles ikke med timeout. 

Er stillingen uafgjort ved spilletidens ophør i semifinaler og finale er der 1 minuts timeout. Herefter 

fortsætter spillet til først scorede mål. Er der ikke fundet en afgørelse efter 5 minutter afgøres 

kampen med 3 amerikanske straffespark. 

Fælles regler for Indefodbold og Futsal: 

 

Deltagelse på flere hold: Ingen spillere må deltage på mere end 1 hold inden for samme 

alderskategori, men må dog godt deltage på et hold i nærmeste ældre alderskategori. Reglen gælder 

dog ikke for benyttelse af spillere fra et A-hold til et hold, der ikke er i A-rækken og omvendt. 

 

Piger på drengehold: Piger der spiller på U13 drengehold og ældre må være et år ældre end 

aldersgrænsen angiver. Der er givet dispensation for denne regel til Fortuna U13 piger, der spiller 

U12 drenge. 

 

Aldersdispensation: På hvert hold må der anvendes 1 spiller der er født i perioden 1. juli – 31. 

december i året før den pågældende aldersgruppe. 

 

Point lighed: Såfremt 2 eller flere hold slutter med lige mange point afgøres placeringen efter 

følgende model:  

1. Flest point i indbyrdes kampe 

2. Bedste måldifference i indbyrdes kampe 

3. Flest scorede mål i indbyrdes kampe 

4. Bedste samlede måldifference i samtlige kampe 

5. Flest scorede totale antal mål i samtlige kampe 

6. Flest vundne kampe 

Er der pointlighed mellem flere end to hold gøres følgende: 

Når hold er indplaceret ud fra et af de nævnte punkter, går man videre til næste punkt, men beregner 

nu alene ud fra de hold, der er tilbage og man går aldrig tilbage i rækkefølgen af punkter. 

 

 

 



Præmier/medaljer: 

I U6 og U7 er der medaljer til alle. 

I de øvrige rækker er er der medaljer/præmier til alle puljevindere. I rækker med 6 hold er der også 

medalje/præmie til nr. 2. I disse rækker vil der, løbende under hele stævnet, blive uddelt masser af 

spurtpræmier. 

Andet: 

Førstnævnte hold i programmet giver bolden op. Ved semifinaler og finaler trækkes der lod om, 

hvem der giver bolden op. 

 

På grund af for få tilmeldinger er der kun niveaudeling i U-8 drenge indefodbold og herresenior 

indefodbold.   

 

Inden den første kamp skal der afleveres holdkort.  

 

På begge sider af tidtagerbordet er der spillerzoner, hvor de to holds træner og udskiftningsspillere 

skal opholde sig. 

 

 


