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Idrætsinformation 09/2012 

 
                                                                                                         

     20-03-2012 
 
Til 
JDRI medlemmer. 
  
 
Emne: 
Indbydelse til DMI forbundsmesterskaber i fodbold (ude) 2012. 
 
Ref.: 
a. DMI love og bestemmelser, kapitel 16. 
b. DMI stævnekalender 2012. 
 
1. Dansk Militært Idrætsforbund (DMI) indbyder hermed idrætsforeningerne til delta-
gelse i forbundsmesterskab i fodbold (ude) 2012.  
Stævnet gennemføres som et samlet stævne over 2 dage. 
Stævneformen samt spilletid vil afhænge af antal tilmeldte hold i de enkelte rækker.  
Der gøres opmærksom på, at idrætsforeninger kan tilmelde alle de hold de ønsker i 
de enkelte rækker. 
 
2. Stævnet afholdes den 08. – 09. maj 2012 med Ålborg Kaserners Idrætsforening 
(AKIF) som arrangør.  
 
3. Der afholdes kammeratskabsaften den 08. maj på Ålborg Kaserner. 
    JDRI betaler for JDRI medlemmer. 
 
4.1. Der afvikles forbundsmesterskaber i følgende rækker: 

• Senior A, gennemføres som 11-mands fodbold 
• Senior B, gennemføres som 7 mands fodbold. 
• Oldboys, gennemføres som 7-mands fodbold 
• Ældre oldboys, gennemføres som 7-mands fodbold 
• Veteraner, gennemføres som 5 mands fodbold 
• Kvinder, gennemføres som 5-mands fodbold (afvikles kun d. 08. maj såfremt 

MIX-række gennemføres). 
 

4.2 Der vil blive afholdt forsøgsstævne i MIX række. Dog skal der være tilmeldt 
mindst 5 hold.  Rækken gennemføres som 5 mands (2 herre og 3 kvinder på banen) 
 
5. Antal deltagere pr. hold er som følger: 

• Et hold i 11-mandsrækken må bestå af op til 16 spillere samt en leder 



 2

• Et hold i 7-mandsrækken må bestå af op til 12 spillere samt en leder 
• Et hold i 5-mandsrækken må bestå af op til 8 spillere samt en leder 
• Et hold i Mix-rækken må bestå af op til 8 spillere (3 herrer og 5 kvinder) samt 

en leder. 
 
 

6. Alderskriterier/startret for rækkerne fremgår af nedenstående skema: 
  
Række Startret det år man fylder Dispensation  
Senior A og B - ingen 
Yngre Oldboys 27 år (fra årgang 85) Der må anvendes 2 spillere fra årgang 86 
Ældre oldboys 37 år (fra årgang 75) Der må anvendes 2 spillere fra årgang 76 
Veteran 47 år (fra årgang 65) Der må anvendes 1 spiller fra årgang 66 
Kvinder - Ingen 
 
 
 
7. Program/spilleplan/praktiske oplysninger påregnes, at tilgå deltagende idrætsfor-
eningerne i uge 17/2012. via mail til kontaktpersoner/holdledere. 
 
Yderligere oplysninger kan fås ved at rette henvendelse til: 
JDRI Idrætskontor. 
 
 
8. TILMELDINGER 
Tilmeldinger foretages på mail eller telefon til JDR Idrætskontor: 
MAIL: JDR-IDRHJ. Telefon: 96 130 268 
 

 
 

Tilmeldingsfristen er senest onsdag 17. april 2012 kl. 1000. 
 
 
 
 

Henning Juhl 
Henning Juhl 
Seniorsergent 

Jydske Dragonregiment Idrætsforeningen 
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SPILLEREGLER 

 

UDENDØRS FODBOLD ”MIX-RÆKKEN” 

 

1 

Generelt 
Generelt afvikles kampene efter gældende regler for 5 mands/dames fodbold. Med følgende 
ændringer eller tilføjelser. 
 

2 

Spiller antal 
Et hold består af 8 spillere (3 Herre og 5 Damer), der alle må anvendes i en kamp. En af spil-
lerne - m/k efter eget valg - skal være målmand.  
 

Der må højest være 2 herrer - incl. mål- manden - på banen, og de skal opholde sig på hver sin 
banehalvdel. 
 
Hvis et hold møder op til kamp med 4 damer og 1 herre, er alle spille berettiget. Herren skal 
igen vælge banehalvdel, denne gang for hele kampen.  
 
Møder et hold kun med damer eller herrer, er holdet ikke spille berettiget. 

 

3 

Advarsel/udvisning 
Hvis den ene herre bliver udvist - med gult kort - skal den anden herre vælge banehalvdel, og 
blive der, indtil et af holdene har scoret. 
 
Hvis en herre bliver udvist - med rødt kort - skal den anden herre vælge banehalvdel, og blive 
der resten af kampen. 
 
Såfremt en herre bliver udvist - med gult eller rødt kort - må den anden herre erstattes af en 
dame, denne må bevæge sig over hele banen.  

 

4 

Mål scoring 
Mål scoret af damer tæller dobbelt. Mål scoret i eget net tæller een score. 
 
 

 


