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Placeringer for Futsal dommere.
1. Placeringer når bolden er i spil.
Det anbefales:
• At spillet skal være mellem dommeren og 2. dommeren.
• At dommerne arbejder diagonalt forskudt over for hinanden.
• At placeres sig uden for sidelinjen og arbejde parallelt langs sidelinjen. Det gør det nemmere
for dommeren at holde spillet, og den anden dommer inden for sit synsfelt.
• At dommeren som er nærmest det ”aktive spilområde” (som er det område hvor bolden og
spillet er), skal være inde i den anden dommers synsfelt. Den anden dommer skal have fokus
på ”indflydelsesområdet” (området, hvor bolden ikke er, men hvor en forseelse eller et frispark
muligvis og hurtigt kan opstå).
• At en af dommerne hele tiden skal være så tæt på spillet, at han kan se spillet, uden at genere
spillet.
• At dommerne kun skal træde ind på banen for at kunne opnå en bedre vinkel eller udsyn til
spillet.
• ”Hvad der skal ses " er ikke altid i nærheden af bolden. Dommerne bør ligeledes være
opmærksomme på:
• Aggressive spillere, der konfronterer, når der er spilstop.
• Eventuelle forseelser i straffesparksfeltet, når spillet går den anden vej.
• Forseelser -der blev begået efter at bolden har forladt banen.
• Næste spilfase.
2. Placeringer under kampen.
Det anbefales, at en af dommerne er på linje, eller bagved den næstbagerste spiller fra det
forsvarende hold, eller bolden –hvis den er nærmere mållinjen end næstbagerste modspiller.
Dommerne skal altid have front mod banen.
En dommer skal kontrollere det aktive spilområde, og en dommer skal kontrollere
indflydelsesområdet.
3. Målmanden frigiver bolden.
En af dommeren skal placere sig på linje med målmanden, for at kontrollere, at målmanden ikke
rører bolden igen, eller begår en hands-forseelse udenfor straffesparksfeltet.
Samme placering tages ved et målkast.
Han skal kontrollere, at målmanden ikke rører bolden med hænderne uden for feltet, og skal
ligeledes håndhæve 4 sekunders reglen over for målmanden.
Når målmanden har frigivet bolden, skal dommeren placere sig jf. standard placering under et
spilforløb.
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4. Mål – ikke mål.
Når et mål er scoret, og der er ingen tvivl om scoringen, skal dommeren og 2. dommeren have
øjenkontakt og godkende scoringen. Herefter skal dommeren nærmest tidtagerbordet placere sig
med front mod tidtageren og 3. dommeren, hvorefter han markerer nr. på spilleren som scorede.
Hvis et mål er scoret, men bolden forsat er i spil, fordi situationen er uklar, skal dommeren der er
nærmest målet fløjte for at tiltrække sig opmærksomheden fra den anden dommer, for at få accept
på scoringen. Dommeren nærmest tidtagerbordet stiller sig derefter med front mod tidtageren og 3.
dommeren, hvorefter han markerer nummeret på spilleren, som scorede.
Hvis et hold spiller med ”flyvende målmand”, skal 3. dommeren assistere banedommerne ved at
placere sig på den mållinje som holdet der spiller med flyvende målmand har. Dette for at få et
bedre overblik i eventuelle mål ikke mål situationer.

5. Placeringer når bolden er ude af spil.
Den bedste placering er derfra, hvor dommeren kan træffe den rigtige beslutning.
Alle anbefalinger omkring placering er baseret på sandsynligheder, og kan justeres i forhold til
holdenes spilsystemer, spillerne og hvad der er sket i tidligere kampe.
De placeringer, som foreslås i de viste eksempler er grundlæggende. Nogle er vejledende og
andre er obligatoriske (Standard placeringer). Henvisningen til et "område" er at understrege, at
her er der tale om en anbefalet placering, hvor dommeren skal have skærpet opmærksom.
Området kan være større, mindre eller anderledes afhængig af omstændighederne.

6. Placering i forskellige situationer.
Placering – Begyndelsespark.
Ved starten af kampen, skal dommeren (D) placere sig ud for midterlinjen i den side hvor
tidtagerbordet er, og 1 meter fra midterlinjen, på den banehalvdel som holder der giver bolden op,
så han kan kontrollere om begyndelsesparket bliver udført korrekt. Den anden dommer (D2) skal
placere sig på linje med næstbagerste modspiller fra det hold som ikke tager begyndelsessparket.
Begyndelsesspark.
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Placering - målkast.
En af dommerne skal kontrollere om bolden er inde i straffesparksfeltet.
Selvom bolden ikke er i straffesparksfeltet, kan dommerne påbegynde at tælle og markere 4
sekunders reglen, f.eks. hvis han mener, at målmanden er klar til at afvikle målkastet, eller
målmanden venter med at samle bolden op i hænderne af taktisk grunde.
Når bolden er inde i straffeparksfeltet, skal en af dommerne placere sig på sidelinjen, således han
er på linje med målmanden, for at kontrollere at målmanden ikke rører bolden med hænderne
uden for feltet, og samtidig, overfor målmanden, markere og tælle for 4 sekunders reglen,
medmindre tællingen allerede er påbegynde j. f. ovenstående.
Bolden er i spil, når bolden har sluppet målmandens hånd eller hænder.
Når målkastet er taget, skal dommeren som overvågede målkastet, skal herefter indtage en ny
placering, så dommeren igen har den optimale placering til spillet og den anden dommer.
Målkast.

Placeringer – Hjørnespark.
Ved et hjørnespark, skal en af dommerne placere sig nærmest det sted, hvorfra det skal tages.
Denne dommer skal placere sig ca. 5 meter fra hjørnesparksbuen. Fra denne placering skal han
kontrollere, om bolden ligger korrekt, og at det forsvarende hold overholder afstandsreglen på de 5
meter.
Den anden dommer placerer sig på samme banehalvdel på den modsatte side af målet, og hvor
sidelinjen og mållinjen mødes. Fra denne placering skal han have fokus på bolden og området
hvor spillerne befinder sig omkring målet.
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Hjørnespark. Eksempel 1:
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Hjørnespark. Eksempel 2.

Placering - Frispark.
Ved et frispark, skal dommeren der er nærmest åstedet, placere sig på linje med åstedet, hvorfra
frisparket skal tages. Dommeren skal sikre sig, at bolden ligger hvor frisparket blev begået, og
have fokus på afstandsreglen, mens frisparket bliver sparket.
Den anden dommer skal placere sig på linje med næstbagerste spiller fra det forsvarende hold
eller på mållinjen hvis dommeren skønner, at der vil blive sparket på mål. Begge dommere skal
være klar til at løbe langs sidelinjerne til hjørnerne af banen, hvis der bliver sparket mod målet.
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Frispark. Eksempel 1.

Frispark. Eksempel 2.
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Frispark. Eksempel 3.

Frispark. Eksempel 4.
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Placeringer – Straffespark.
Den ene af dommerne skal placere sig på linje med straffesparksmærket, og ca. 5 meter fra
straffesparksmærket. Han skal kontrollere, at bolden ligger korrekt, og at alle spillere på nær den
spiller som skal sparke og målmanden fra det forsvarende hold, er bag bolden og mindst 5 meter
væk fra åstedet, og at den udpegede spiller sparker, samt kontrollere, at der ikke sker nogen
forseelser før sparket tages.
Den anden dommer skal placere sig på modsatte side af målet hvor mållinjen og
straffesparkslinjen mødes, og kontrollere om bolden går i mål eller ikke. Hvis den forsvarende
målmand ikke overholder proceduren som er nævn i § 14, skal dommeren fløjte og tage
straffesparket om.
Straffespark.

D
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Placering - Akkumulerede straffespark fra 10 meter mærket.
Den ene af dommerne skal placere sig på linjen med 5 meter mærket inde i straffesparksfeltet,
som indikerer, at hertil må målmanden placere sig ved det 6. akkumulerede straffespark. Denne
dommer skal kontrollere at den udpegede spiller sparker frisparket, samt kontrollere, at der ikke
sker nogen forseelser før sparket tages. Dommeren må ikke giver signal til at sparket tages før
bolden ligger korrekt, og alle spillere er placeret korrekt.
Den anden dommer skal placere sig på modsatte side af målet hvor mållinjen og
straffesparkslinjen mødes, og kontrollere om bolden går i mål eller ikke. Hvis den forsvarende
målmand ikke overholder proceduren som er nævn i § 13 før sparket er taget, og bolden ikke går i
mål, skal dommeren fløjte, og tage det 6. akkumulerede frispark om.
Det 6. akkumulerede frispark. Eksempel 1:
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Det 6. akkumulerede frispark. Eksempel 2:

Akkumulerede straffespark, hvor holdet har valgt at tage frisparket hvor det blev begået.
Den ene af dommerne skal placere sig på linje med det sted, frisparket blev begået. Han skal
kontrollere, at bolden ligger korrekt, og at alle spillere på nær den spiller som skal sparke og
målmanden fra det forsvarende hold, er bag bolden og mindst 5 meter væk.
Den anden dommer skal placere sig på modsatte side af målet hvor mållinjen og
straffesparkslinjen mødes, og kontrollere om bolden går i mål eller ikke. Hvis den forsvarende
målmand ikke overholder proceduren som er nævn i § 13 før sparket er taget, og bolden ikke går i
mål, skal dommeren fløjte, og tage det 6. akkumulerede frispark om.
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Akkumuleret frispark, taget på åstedet.
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Placering indspark.
Indspark. Eksempel 1.

Indspark. Eksempel 2.

12

november 2020

Indspark. Eksempel 3.

Indspark. Eksempel 4.

13

november 2020

Ved et indspark til det angribende hold tæt på modstandernes mållinje skal dommeren, som
befinder sig på sidelinjen, hvorfra indsparket skal tages, placere sig ca. 5 meter fra åstedet til
indsparket. Dermed kommer dommeren ikke i vejen for spillet, men er samtidig tæt nok på til at
kunne håndhæve afstandsreglen på 5 meter, og kontrollere om indsparket sættes korrekt i spil.
Dommeren længst væk fra det sted hvorfra indsparket skal tages, skal være på samme
banehalvdel, på den modsatte side af målet, og placere sig hvor sidelinjen og mållinjen mødes.
Herfra skal dommeren holde øje med bolden og spillernes opførsel.
Indspark. Eksempel 5.

Straffesparks konkurrence (uden en assisterende reserve dommer).
Dommeren skal placere sig på mållinjen ca. 2 meter fra målet. Herfra skal han kontrollere om
bolden går i mål eller ikke, samt kontrollere om målmanden overholder reglerne i § 10.
Når det er klart, at bolden har passeret mållinjen, skal dommeren have øjenkontakt med 2.
dommeren, for at kontrollere, at der ikke er begået nogen forseelse.
2. dommeren skal placere sig vinkelret ud fra den sidelinje som er nærmest tidtagerbordet, ca. 3
meter fra straffesparksmærket. Han skal kontrollere at bolden og målmandens placering er korrekt.
2. dommeren giver signal til, at sparket må tages.
3. dommeren skal placere sig i midtercirklen, for at kontrollere de spillere fra begge hold, som er
berettigede til at deltage i straffesparkskonkurrencen.
Tidtageren skal placeres sig ved tidtagerbordet og kontrollere, at spillerne, som er udelukket fra at
deltage i straffesparkskonkurrencen samt holdenes officials, opfører sig korrekt. Han nulstiller
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måltavlen før straffesparkskonkurrencen, og fører måltavlen hver gang der er scoret.
Alle dommere noterer resultatet af hvert enkelt spark, og nummeret på spilleren der sparkede.

Tidtager

2. dommer

3. dommer

Sparkende
Holds
målmand

Dommer

Straffesparkskonkurrence (med en assisterende reserve dommer).
Hvis en assisterende reserve dommer er udpeget, placerer dommerne sig således.
Dommeren skal placere sig på mållinjen ca. 2 meter fra målet. Herfra skal han kontrollere om
bolden går i mål eller ikke, samt kontrollere om målmanden overholder reglerne i § 10.
Når det er klart, at bolden har passeret mållinjen, skal dommeren have øjenkontakt med 2.
dommeren, for at kontrollere, at der ikke er begået nogen forseelse.
2. dommeren skal placere sig vinkelret ud fra den sidelinje som er nærmest tidtagerbordet, ca. 3
meter fra straffesparksmærket. Han skal kontrollere at bolden og målmandens placering er korrekt.
2. dommeren giver signal til, at sparket må tages.
3. dommeren skal placere sig på mållinjen ca. 2 meter fra målet, på den modsatte side af
dommeren. 3. dommerens hovedopgave er at kontrollere om bolden har passeret mållinjen eller
ikke, samt om nødvendigt assistere dommeren.
Den assisterende reserve dommer skal placere sig i midtercirklen, for at kontrollere de spillere fra
begge hold, som er berettigede til at deltage i straffesparkskonkurrencen.
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Tidtageren skal placeres sig ved tidtagerbordet og kontrollere, at spillerne, som er udelukket fra at
deltage i straffesparkskonkurrencen samt holdenes officials, opfører sig korrekt. Han nulstiller
måltavlen før straffesparkskonkurrencen, og fører måltavlen hver gang der er scoret.
Alle dommere noterer resultatet af hvert enkelt spark, og nummeret på spilleren der sparkede

3. dommer
2. dommer

Assisterende
reserve dommer

Sparkende
holds
målmand

Dommer

Placering – skift af side for banedommere.
Dommerne kan skifte side under kampen, hvis de vurderer, at dette vil få en positiv indflydelse på
kampen. Imidlertid skal de være opmærksom på følgende:
• De må ikke skifte side medens bolden er i spil.
• I princippet, skal dommerne kun skifte side, hvis dommeren på side hvor udskiftningsbænkene
er placeret, har tildelt et hold eller holdene en advarsel eller en udvisning, (og eventuelt
følgestraffe til officials) eller har taget en afgørende beslutning, som har fået holdet eller
holdene til at kritisere dommeren.
• Dommeren som giver følgestraffene, bestemmer om der skal skiftes side.
• Når dommerne har skiftet side, skal dommeren som nu er på siden med udskiftningsbænkene
altid igangsætter spillet.
• Dommerne vender tilbage til deres ”normale” side når spillet tillader det.
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Eksempel:
1) Dommeren som er nærmest udskiftningsbænkene fløjter for et frispark.

D

D2

2) Dommeren som fløjtede for frisparket, løber til åstedet, og tildeler spilleren eller spillerne (eller
officials) disciplinære straffe. Der opstår nu kritik fra begge bænke.
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3) 2. dommeren løber til åstedet hvor forseelsen blev begået.

4) 2. dommeren assisterer dommeren og hjælper til med at få kontrol over situationen. 3. dommer
og assisterende reserve dommer kan alt efter situationen gå ind på banen for at assistere.

.
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5) Dommeren som tildelte advarslen eller udvisningen, går nu over til tidtager bordet for at
informere tidtageren om den (de) skyldige spillers (reservers) nummer, samt evt. forseelser fra
officials.
Dommerne skifter nu side, og dommeren placerer sig ca. 5 meter fra midterlinjen på sidelinjen,
hvor udskiftningsbænkene er placeret, og giver herefter signalet til igangsættelse.

D2
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Placering – 3 dommer eller assisterende reserve dommer (ARD) hvis holdet spiller med
flyvende målmand.
Når en hold spiller med ”flyvende målmand”, skal 3. dommeren eller assisterende reserve
dommeren gå på den mållinje, som den ”flyvende målmand” forsvarer, når hans hold angriber.
Hvis en mål scores i det angribende holds mål, skal 3. dommeren eller assisterende reserve
dommer markere dette j. f den godkendte markering.

ARD eller 3. dommer

D
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Hvis begge hold spiller med “flyvende målmand", skal 3. dommeren gå på den ene mållinje og den
assisterende reservedommer på den anden mållinje.
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