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Som I måske ved ændres fodboldloven pr. 1. juli 2016, hvilket betyder, at
der til alle kampe, stævner og cups efter denne dato dømmes efter de nye
regler.
Den omskrevne lovbog forventes først klar i løbet af august, og derfor har
DBU’s Dommergruppe og FLU’s Breddedommergruppe udarbejdet
nedenstående oversigt, som er opdelt i to:
1. De væsentligste ændringer - fremhævet og uddybet med eksempler
2. Komplet oversigt over alle ændringer og præciseringer opdelt efter §
Det er stadig dommerens opgave at tolke og forvalte reglerne i en kamp.
Har I spørgsmål, er I velkommen til at kontakte jeres lokalunion.
Mvh.
DBU’s Dommergruppe og FLU’s Breddedommergruppe

De væsentligste ændringer
§ 1 Det tekniske område
Alle reklamer skal være mindst 1 meter fra grænselinjerne.
En kamp skal afbrydes, hvis et hold kommer under 7 spillere (i DK
kun § 3-kampe). I kampe under LU fortsættes selv om man kommer
under 7 mand på et hold.
Hvis en reserve / udskiftet / udvist spiller / official griber ind i spillet
og begår en forseelse, dømmes direkte frispark / straffespark.
Hvis en bold berører noget uvedkommende på vej i mål, dømmes
mål, hvis det ikke har nogen praktisk betydning for forsvarerne.
•

Hvis en spiller sparker bolden mod mål, og den f.eks. standses
på vejen mod målet af en tilskuer, og dommeren skønner at
bolden alligevel var gået i mål, så dømmes der mål.
§ 4 Spillerens udstyr

En spiller, som tilfældigt taber støvle eller benskinne, kan spille
videre til næste spilstop.
En spiller, som har været ude for at skifte udstyr eller bringe det i
orden, kan komme ind under spillet, når udstyret er kontrolleret (af
dommer / linjedommer / 4. dommer), og dommeren giver tegn.
§ 5 Dommeren
Dommeren skal ved sit skøn og sine afgørelser tage hensyn til
fodboldloven og spillets ånd
•

Hvis der eksempelvis ikke er tydelige streger, manglende
hjørneflag, græsset ikke er slået etc. etc. skal dommeren
alligevel forsøge at få kampen afviklet; kun hvis banen f.eks.
er farlig, skal dommeren undlade at spille.

En spiller, som er blevet skadet som følge af en forseelse til advarsel
/ udvisning, kan behandles kortvarigt på banen og derefter blive
inde.

§8 Spillets igangsættelse
Ved alle igangsættelser, hvor bolden sparkes, skal den klart bevæge
sig for at være i spil.
•

Det er vigtigt, at dommeren m.fl. kan se, at bolden har
bevæget sig efter at den er sparket. Et hjørnespark eller et
frispark hvor bolden blot berøres let oveni er ergo ikke en
korrekt igangsætning.

Begyndelsessparket bliver retningsfrit (skal ikke længere sparkes
fremad).
Dommeren må ikke instruere igangsættelsen, når han lader bolden
falde.
Når dommeren lader bolden falde, skal bolden røre mindst to
spillere, før en scoring kan anerkendes.
§ 11 Offside
Frisparket skal tages dér, hvor strafbarheden opstod (selv hvis det
er på egen banehalvdel) – ikke hvor spilleren var, da bolden sidst
blev spillet af en medspiller.
•

Hvis en spiller i offsideposition eksempelvis løber tilbage på
egen banehalvdel og her rører bolden, igangsættes dér, hvor
bolden blev berørt og ikke dér, hvor spilleren stod, da den
sidst blev spillet/rørt af en medspiller

En forsvarer uden for banen tæller kun med, indtil spillet afbrydes,
eller bolden er sparket mod midterlinjen og er ude af
straffesparksfeltet.
Tilsvarende for en angriber – træder han ind før det, betragtes han
som stående på mållinjen / sidelinjen, hvor han trådte ud.
§ 12 utilladelig spillemåde
Hvis dommeren undtagelsesvis anvender fordelsreglen i forbindelse
med en udvisning, og den pågældende spiller derefter griber ind i
spillet, dømmes indirekte frispark, og udvisningen effektueres.
Forseelser mod reserver, udskiftede spillere, medspillere, officials,
dommere etc. straffes nu med direkte frispark.

Forseelser begået uden for banen straffes med direkte frispark på
grænselinjen (straffespark, hvis bag mållinjen og inden for
straffesparksfeltets forlængelse).
•

Hvis der begås en forseelse bag mållinjen til et direkte frispark
mens bolden er i spil, og forseelsen begås af en forsvarsspiller
udenfor banen i området indenfor straffesparksfeltets
forlængelse, dømmes straffespark. Er det udenfor
straffesparksfeltets forlængelse, dømmes direkte frispark til
angribende hold på selve mållinjen.

Triple Punishment (straffespark, udvisning og karantæne)
– VÆR ISÆR OBS PÅ NEDENSTÅENDE!
Berøvelse af oplagt scoringsmulighed i straffesparksfeltet giver ikke
længere automatisk udvisning, men mindst advarsel.
MEN
•

Puffe / holde giver altid udvisning

•

Hands giver altid udvisning

•

Er der intet forsøg på / mulighed for at spille bolden, er der
altid udvisning

•

Er forseelsen i sig selv til en udvisning, er der altid udvisning.

•

Målmanden kan nu lave et benspænd med hænderne. Hvis
han kaster sig og herved vælter en modspiller vha. armene
(satset/hensynsløst) dømmes straffespark og målmanden
advares.
En forsvarsspiller spænder ben for en modspiller; men det var
hans hensigt at spille bolden. Advarsel og straffespark.

•

•

I et forsøg på at tackle bolden fra en modspiller rammer
forsvarsspilleren modspillerens ben. Advarsel og straffespark.
§ 14 Straffespark

Hvis en forkert spiller tager straffesparket, dømmes indirekte
frispark og advarsel.
Hvis bolden sparkes bagud, dømmes indirekte frispark.
Hvis angriberen finter ulovligt (efter at tilløbet er afsluttet), dømmes
indirekte frispark og advarsel.
Hvis målmanden begår en forseelse, som betyder, at sparket skal
tages om, skal han advares.

Straffesparkskonkurrence
Hvis ikke vejrforhold, baneforhold, hensynet til sikkerhed e.l. taler
mod det, trækker dommeren lod for at afgøre, hvilket mål der skal
sparkes imod.
Der skal altid være lige mange spillere på holdene både før og under
konkurrencen – dvs. at hvis det ene hold bliver reduceret undervejs,
skal det andet reducere tilsvarende.
Dommeren behøver ikke kende rækkefølgen på sparkerne (ikke nyt,
men nu skrevet direkte ind)

Alle ændringer og præciseringer
§1 Banen
Kunstgræs og naturligt underlag må ikke blandes sammen. En
kunstgræsbane skal være grøn.
Afmærkningen af banen skal være med ubrudte linjer.
Enhver form logoer –fysisk eller virtuelt –på banen og dens
rekvisitter er forbudt i spilletiden. Dette gælder også for målnettene,
det tekniske område og området i målet mellem mållinje og
målnettet.
Alle reklamer skal være mindst 1 meter fra linjerne.
Logoer fra forbund må være på hjørneflagene. Der må ikke være
reklamer.

§2 Bolden
Enhver form for reklame på bolden er forbudt. Undtaget er dog
logoer for turneringen, forbundet, samt fabrikantens registrerede
varemærke.

§3 Spillerne
En kamp kan ikke begynde / fortsætte, hvis et hold har færre end 7
spillere. Under lokalunionerne kan kampen ikke begynde med færre

end 7 spillere, men kampen fortsætter (selvom holdet undervejs
reduceres til færre end 7 spillere).

Reserver kan foretage alle igangsættelser. Udskiftningen skal dog
først være gennemført korrekt.
Hvis en navngiven reserve ved kampens start træder ind på banen, i
stedet for en navngiven spiller, og dommeren ikke er informeret
herom, tillader dommeren at reserven deltager i kampen, der skal
ikke gives følgestraf, og efterfølgende indberetter dommeren dette
til rette vedkommende.
Enhver, der ikke er spiller, udskiftningsspiller eller official er spillet
uvedkommende.
Hvis en official, reserve, udskiftet eller udvist spiller blander sig i
spillet på banen, og spillet bliver standset, igangsættes med et
direkte frispark/straffespark til modstanderne.

Hvis bolden er på vej i mål, og indblandingen ikke forhindrer en
forsvarende spiller i at spille bolden, dømmes mål, hvis bolden
efterfølgende går i mål. (også hvis den pågældende har rørt bolden),
medmindre bolden går i modspillernes mål.
En spiller, der er udvist før kampen, kan erstattes af en af de
navngivne reservespillere. Antallet af reservespillere reduceres
tilsvarende
Hvis dommeren, efter at der er scoret et mål, og spillet er
genoptaget opdager, at der var en ekstra person på banen, da målet
blev scoret, kan målet ikke annulleres. Dommeren skal indberette
dette til rette vedkommende.
Anføreren har ingen speciel status eller specielle rettigheder, men
han har en vis grad af ansvar for sit holds opførsel.

§4 Spillernes udstyr
Hvis der anvendes tape eller andet tilsvarende materiale uden på
strømperne, skal det have sammen grundfarve som den strømpe,
som det anvendes på eller dækker. Dette gælder ikke under

lokalunionerne.

En spiller, som tilfældigt taber sin fodbeklædning eller benskinne,
skal sætte den på plads så hurtigt som muligt og seneste ved næste
spilstop. Hvis spilleren før dette spiller bolden og/eller scorer,
anerkendes målet.
Undershorts skal have samme farve som den overvejende farve på
bukserne eller den nederste del af bukserne. Dette gælder ikke

under lokalunionerne.

Målmanden må anvende kasket, hvis den ikke er farlig
Enhver form for elektronisk kommunikation mellem spillere, reserver,
udskiftede og udviste spillere og/eller teknisk personale er forbudt.
Spillere der er sendt ud for at bringe sit udstyr i orden, må
genindtræde selv om bolden ikke er ude af spil – dette skal dog
kontrolleres forinden af en fra dommerteamet, og dommeren skal
give sin tilladelse.

§5 Dommeren
Hvis spillet er genoptaget, halvlegen eller kampen fløjtet af og
dommeren har forladt banen kan dommeren ikke ændre sin
kendelse.
Dommeren skal straffe den alvorligste forseelse (vurderet ud fra
følgestraf, igangsættelse, graden af fysisk indsats samt taktisk
indflydelse), hvis der begås to samtidige forseelser.
Har myndighed til at vise gule og røde kort, fra han træder ind på
banen ved kampens begyndelse, og indtil kampens afslutning
(indbefattet pausen, forlænget spilletid og
straffesparkskonkurrence).
Har retten til at tildele disciplinære sanktioner fra det øjeblik, han
træder ind på banen for at kontrollere den før kampen, til han
forlader banen efter kampen (indbefattet straffesparkskonkurrence).
Hvis en spiller før kampen begår en forseelse til udvisning, har
dommeren ret til at nægte spilleren at deltage i kampen. Dommeren
skal indberette enhver overtrædelse.
En skadet spiller må kortvarig behandles på banen og må blive inde,
dersom modspilleren, der begik forseelsen tildeles en advarsel eller
en udvisning for forseelsen.
Hvis en bold, en anden genstand eller et dyr kommer ind på banen
under kampen, skal dommeren kun standse spillet (og genoptage
det ved at lade bolden falde), hvis det har indflydelse på spillet. Hvis
bolden er på vej i mål, og indblandingen ikke forhindrer en
forsvarende spiller i at spille bolden, dømmes mål, hvis bolden
efterfølgende går i mål (selv hvis den pågældende har rørt bolden),
medmindre bolden går i modspillernes mål.
Obligatorisk udstyr for dommeren er: Fløjte, ur, røde og gule kort,
samt notesbog og blyant. Dommeren må bruge:
Kommunikationsudstyr (Bip-flag og headset), EPTS eller andet
udstyr til fysiske målinger og markeringsspray (Markeringsspray

gælder ikke under lokalunionerne.)

Dommerens markeringer bliver nu en del af loven. En
fordelsmarkering kan nu gennemføres med en arm.

§6 Det øvrige dommerteam
Hvis der er mållinjedommer, skal linjedommeren ved straffespark
placere sig på linje med straffesparkspletten.
Omfatter nu også informationer til fjerdedommeren og til
mållinjedommerne.
Markeringer for linjedommer og mållinjedommer fremgår nu af
loven.

§7 Spilletid
Indlæggelse af drikkepauser bliver nu en del af loven. Dette gælder
når vejret er meget varmt. Længde og andre forhold omkring
drikkepauser skal dog fremgå af turneringsreglementet.
Der skal tillægges ekstra tid for behandling af skadede spillere og
drikkepauser.

§8 Spillets igangsættelse og genoptagelse
Hvis der begås en forseelse mens bolden ikke er i spil, ændres den
oprindelige igangsættelsen ikke.
Bolden er i spil, når den er sparket og klart bevæger sig. Det er
dommeren som tager afgørelsen, -om bolden klart har bevæget sig.
Ved begyndelsesspark er igangsættelsen retningsfrit.
Ved begyndelsesspark er det ikke tilladt, at stå på modstandernes
banehalvdel.
Dommeren må ikke instruere spillerne eller give råd når han lader
bolden falde.
Alle spillere må deltage, når dommeren lader bolden falde.
Når dommeren har ladet bolden falde, skal den berøres af mindst 2
forskellige spillere, før der kan scores. Hvis bolden går i mål, uden at
mindst to spillere har rørt bolden, skal der dømmes et målspark, hvis
bolden gik i modspillernes mål og hjørnespark, hvis bolden gik i eget
mål.
§9 Bolden i og ude af spil
Hvis bolden rammer en fra dommerteamet, er bolden fortsat i spil.
Dog ikke hvis den først har passeret en af banens grænselinjer.

§10 Resultatet af kampen
Straffesparkskonkurrence:
Dommeren trækker lod ved at kaste en mønt i vejret, for at afgøre
ved hvilket mål, sparkene skal tages.
Dommeren trækker igen lod ved at kaste en mønt i vejret, og holdet
der vinder, vælger, om det vil sparke første eller sidst.
En spiller som kortvarigt har forladt banen (For eksempel på grund
af en skade eller udstyr) kan deltage i straffesparkskonkurrencen.
Dommeren skal ikke orienteres om rækkefølgen af sparkere.
Med undtagelse af en reserve for en skadet målmand må kun
spillere, der er på banen ved kampens slutning, deltage i
straffesparkskonkurrencen
Hvis et hold ved kampens slutning, før eller under
straffesparkskonkurrencen har flere spillere end det andet hold, skal
det reducere antallet af spillere, så begge hold har lige mange, og
anføreren skal underrette dommeren om navn og nummer på de
fravalgte spillere. Disse må ikke deltage i straffesparkskonkurrencen
(undtagen som beskrevet nedenfor).
En målmand, som bliver skadet før eller under en straffesparkskonkurrence, kan - hvis holdet ikke har brugt alle tilladte
reserver - erstattes af en navngiven reserve eller en spiller, som blev
fravalgt for at udligne antallet af spillere. Målmanden må ikke
deltage yderligere og må ikke sparke.
Et straffespark i en straffesparkskonkurrence er afsluttet, når bolden
holder op med at bevæge sig eller går ud af spil, eller dommeren
standser spillet for en forseelse.
Hvert spark skal tages af en spiller, der ikke tidligere har sparket.
Først når alle berettigede spillere på et hold har sparket, må en
spiller fra samme hold tage sit andet spark. Dette princip er
gældende for enhver efterfølgende sekvens af spark, men et hold
må skifte rækkefølgen af sparkere.
En straffesparkskonkurrence kan ikke udsættes på grund af en
spiller, som har forladt banen. Spillerens spark vil blive betragtet
som tabt (ikke scoring), hvis spilleren ikke er tilbage i tide til at tage
sit spark.

Dommeren skal ikke afbryde kampen, hvis et hold bliver
reduceret til færre end syv spillere under en
straffesparkskonkurrence.

§11 Offside
Midterlinjen er neutral i forbindelse med offside.
Hverken spillernes eller målmændenes hænder/arme tæller med når
vurderingen af strafbar offside skal tages.
Genere en modspiller indføres i forbindelse med at opnå en fordel,
idet man kan genere en modspiller når bolden springer tilbage fra en
målstang, overligger, hjørneflag eller modspiller, ligesom hvis bolden
kommer fra en modspiller som følge af en forsætlig redning.
For enhver strafbar offside skal dommeren dømme indirekte frispark
til modspillerne fra det sted, hvor forseelsen blev begået, også hvis
det er på spillerens egen banehalvdel.
En forsvarsspiller, som forlader banen uden dommerens tilladelse,
skal ved vurdering af offside-position betragtes som stående på
egen mållinje eller sidelinje indtil næste stop i spillet, eller indtil det
forsvarende hold har spillet bolden mod midterlinjen, og den er uden
for deres straffesparksfelt. Hvis forsvareren forsætligt forlod banen,
skal han advares ved næste spilstop.
En angrebsspiller må forlade eller forblive uden for banen for ikke at
deltage aktivt i spillet. Hvis spilleren genindtræder over mållinjen og
deltager aktivt i spillet før næste spilstop, eller før det forsvarende
hold har spillet bolden mod midterlinjen, og den er uden for deres
straffesparksfelt, betragtes han i offside-henseende som stående
på mållinjen. En spiller, som forsætligt forlader banen,
genindtræder uden dommerens tilladelse og ikke skal straffes for
offside, men får en fordel derved, skal advares.
Hvis en angrebsspiller står bag mållinjen inde i målet, og bolden
går i mål, skal målet godkendes, medmindre spilleren begår en
offside-forseelse eller en § 12-forseelse. I så fald genoptages spillet
med et indirekte eller direkte frispark.

§12 Utilladelig spillemåde og usportslig opførsel
Bolden skal være i spil for at man kan dømme et frispark eller et
straffespark.

Hvis der er fysisk kontakt i forbindelse med en forseelse, skal der
dømmes et direkte frispark.
Tackler en modspiller bliver nu til ”tackler eller angriber en
modspiller”. Idet man kan angribe med andre dele af kroppen, for
eksempel knæet.
Farligt spil med fysisk kontakt eller obstruktion med fysisk kontakt
medfører direkte frispark/straffespark (der er nu 11 grove frispark)
Nr. 11 hedder ”bremser en modspiller med fysisk kontakt”.
Hvis dommeren har anvendt fordelsreglen i forbindelse med en
forseelse, som ville have medført en advarsel / udvisning, hvis
spillet var blevet standset, skal denne advarsel / udvisning tildeles
ved næste spilstop - bortset fra, hvis en berøvelse af oplagt
scoringsmulighed resulterer i mål. I så fald advares spilleren for
usportslig opførsel.
Fordelsreglen bør ikke anvendes i situationer med spil, som i
alvorlig grad er utilladelig eller voldsom adfærd, medmindre der
foreligger en klar scoringsmulighed. Dommeren skal udvise spilleren
ved næste spilstop, men hvis den pågældende spiller bolden eller
angriber / generer en modspiller, skal dommeren standse spillet,
udvise spilleren og genoptage spillet med et indirekte frispark.
Der er nu 6 forseelser til advarsel, idet indtræder og forlader banen
uden dommerens tilladelse er slået sammen.
En spiller, som uden at det sker i kamp om bolden forsætligt slår en
modspiller eller nogen anden person i hovedet eller ansigt med hånd
eller arm gør sig skyldig i voldsom adfærd, med mindre det sker
med ubetydelig kraft.
Hvis bolden er i spil, og en spiller begår en forseelse på banen mod
en medspiller, reserve, udskiftet spiller, dommerteamet eller officials
dømmes direkte frispark/straffespark. Frisparket tages fra det punkt
på grænselinjen som er nærmeste det sted hvor forseelsen blev
begået. Hvis dette punkt er inden for spillerens eget straffesparksfelt
og frisparket er et direkte frispark, dømmes straffespark.
En målmand der vælter en angriber med armene begår benspænd.
Hvis bolden er i spil, og en spiller begår en forseelse uden for
banen:
Hvis spilleren allerede er uden for banen, lader dommeren bolden
falde, der hvor den var da spillet blev standset.

Hvis spilleren forlader banen for at begå forseelsen, dømmes
indirekte frispark fra det sted, hvor bolden var, da spillet blev
standset.
Hvis spilleren forlader banen i spillets medfør og begår en forseelse
mod en anden spiller, dømmes frispark fra det punkt på
grænselinjen, som er nærmest det sted, hvor forseelsen blev begået.
Hvis dette punkt er inden for spillerens eget straffesparksfelt, og
frisparket er et direkte frispark, dømmes straffespark.

Berøvelse af oplagt scoringsmulighed i straffesparksfeltet:
Hvis en spiller begår en forseelse mod en modspiller i eget
straffesparksfelt og derved berøver en oplagt scoringsmulighed, og
dommeren dømmer straffespark skal spilleren advares medmindre:
Hvis forseelsen var at holde eller puffe en modspiller, den spiller der
begår forseelsen ikke forsøger at spille bolden eller har mulighed for
det eller forseelsen er af en karakter som vil medføre udvisning,
uanset hvor på banen den blev begået, samt at berøve den andet
hold et mål ved at spille bolden forsætligt med hånden (dog ikke
målmanden). I alle disse tilfælde skal spilleren udvises.

Berøvelse af en oplagt scoringsmulighed udenfor
straffesparksfeltet:
Ingen ændringer.

§13 Frispark
Frispark for forseelser, hvor en spiller træder ind på,
genindtræder på eller forlader banen uden tilladelse, tages
fra sted på banen, hvor bolden var, da spillet blev standset.
Igangsættelse: Bolden skal sparkes og klart bevæge sig. Dommeren
afgør om bolden klart har bevæget sig.
Hvis en modspiller – når et frispark tages – er nærmere bolden
end foreskrevet, tages frisparket om, medmindre fordelsreglen
kan anvendes. Men hvis en spiller tager et frispark hurtigt, og en
modspiller, som er mindre end 9,15 m fra bolden, opsnapper den,
lader dommeren spillet fortsætte. En modspiller, som forsætligt
forhindrer et frispark i at blive taget hurtigt, skal advares for at
forhale en igangsættelse.

§14 Straffespark
Straffespark kan også dømmes for forseelser udenfor
straffesparksfeltet bag målet i straffesparksfeltets forlængelse bag
mållinjen.
Bolden skal ligge helt stille på straffesparksmærket, og bolden skal
sparkes fremad og klart bevæge sig.
Et straffespark er afsluttet, når bolden holder op med at bevæge sig
eller går ud af spil, eller dommeren standser spillet for en forseelse
Er straffespark spillet baglæns udløser et indirekte frispark til
modpartiet
Et straffespark taget af en anden spiller end den, dommeren har fået
oplyst udløser et indirekte frispark til modpartiet samt advarsel til
sparkeren.
En ulovlig finte, når ’støttebenet er sat’ ved siden af bolden udløser
et indirekte frispark til modpartiet samt advarsel til spilleren, der
fintede.
Hvis målmanden går før tid på et straffespark, og bolden ikke går i
mål, skal han advares
Hvis spillere fra begge hold begår ulovligheder, skal sparket tages
om, medmindre en spiller begår en strengere forseelse, f.eks. finter
når ’støttebenet er sat’.

§15 Indkast
Hvis en spiller ved udførelsen af et korrekt indkast forsætligt kaster
bolden ind på en modspiller for at kunne spille den igen, og dette
ikke sker på en satset eller hensynsløs måde eller med unødig stor
kraft, lader dommeren spillet fortsætte.
Spilleren skal kaste bolden bagfra over hovedet med begge
hænder fra det sted, hvor bolden forlod banen.
En modspiller, som usportsligt distraherer eller er til gene for kasteren
(herunder at være mindre end 2 meter fra det sted, hvor indkastet
skal tages), skal advares for usportslig opførsel. Hvis indkastet er
udført, dømmes indirekte frispark.

§16 Målspark
Der kan scores direkte på målspark, men kun i modspillernes mål.
Hvis bolden sparkes direkte i eget mål, dømmes hjørnespark til
modspillerne, hvis bolden forinden har forladt straffesparksfeltet.
Bolden skal ligge helt stille før igangsættelsen.
Hvis en modspiller, som er i straffesparksfeltet, da målsparket tages
rører eller forsøger at erobre bolden, før den er rørt af en anden
spiller, tages målsparket om.
Hvis en spiller løber ind i straffesparksfeltet, før bolden er i spil, og
begår en forseelse mod en modspiller, eller der begås en forseelse
mod ham, tages målsparket om. Spilleren, som begår forseelsen,
advares eller udvises, alt efter forseelsens karakter.

§17 Hjørnespark
Der kan scores direkte på hjørnespark, men kun i modspillernes
mål. Hvis bolden sparkes direkte i eget mål, dømmes hjørnespark
til modspillerne.
Bolden skal ligge helt stille og skal klart bevæge sig ved
igangsættelse.

