
Spilleregler Vigørs jubileumsturnering  

For 5’er- og 7’er-kampene: 

• Antall spillere på banen er 4 + keeper (5’er) og 6 + keeper (7’er).  

• Lagene kan bytte spillere uten å gi beskjed til dommer 

• Ved feil innkast kan dommeren ble spilleren ta det igjen om det skulle være galt utført. Man 

kan ikke score direkte fra innkast.  

• Corner sparkes på vanlig måte (motspiller minimum 4 meter unna). 

• Lag som ligger under med 3 mål kan sette inn en ekstra spiller. Ekstraspilleren må tas av 

banen hvis laget reduserer en gang og ligger under med kun 2 mål.  

• Kampen blåses av i henhold til skjema, av sekretariatet. 

• Dommeren setter i gang neste kamp med en gang lagene er klare. Så kamplengden kan 

variere fra 15-13 minutter avhengig av hvor raskt begge lagene kommer seg ut på banen med 

riktig antall spillere. 

• Laget som står først i kampoppsettet tar avspark.  

• Ved draktlikhet skal laget som står oppført som bortelag ha på seg overtrekksvester.   

NB: Vi oppfordrer lag til å sette i gang spillet langs bakken hos keeper. Vi oppfordrer derfor 

motstanderlag til å trekke tilbake til midtlinjen når motstanderens keeper har ballen.   

 Keepere:  

• kan ikke ta ballen med hendene ved tilbakespill (Ved overtredelse: Det skal påpekes at dette 

ikke er lovlig. Deretter skal keeperen spille ballen ut på vanlig måte. Skjer dette gjentatte 

ganger (1) skal motstander tildeles et frispark fra midtlinjen. 

• kan kaste så langt de vil.  

• Keepere kan ikke sparke ballen over midtlinjen. 

For 9’er kampene: 

• Antall spillere på banen er 8 + keeper.  

• Reglene er som de over bortsett fra følgende: 

o Det er ikke lov å sette inn en ekstra spiller når man ligger under med 3 mål 

o Keeper: Kan sparke ballen ut på banen. (Når ballen har gått bak mållinjen legges 

ballen på «fem-meteren» og sparkes derfra. 

o Offsideregelen er i bruk.  


