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U11 RÆKKEN  
- 4*7 min fast spilletid. Sidste 2 min af kampen spilles med effektiv spilletid  

- Alle skal spille mindst 1 periode og højst 3 perioder  

- Der spilles 4-4. Hvis begge trænere er enige, kan kampe spilles 5-5  

- Der spilles med personlige fejl. En spiller må højst få 5 personlige fejl  

- 1 timeout pr. halvleg  

- Der må gerne dækkes helbane forsvar, men fører man med +20 point, må der kun dækkes halvbane.  

  Der skal dækkes personligt forsvar. Der må gerne dækkes hjælpeforsvar, men det skal fremgå tydeligt at   

hver spiller dækker en mand  

- Der spilles med 5 holdfejl i hver periode. Der skydes straffe fra den 6. Holdfejl  

- Der må give låg/block. Bolden må gerne tages ud af hænderne  

 

U13 RÆKKEN  
- 2 * 15 min fast tid. Sidste 3 min af kampen spilles med effektiv spilletid  

- Der er fri udskiftning. Dog kun ved spilstop og ved dommerens signal  

- Der spilles 5-5. Hvis begge trænere er enige, kan der spilles 4-4  

- Der spilles med personlige fejl. En spiller må højst få 5 personlige fejl  

- 1 timeout pr. halvleg  

- Der må gerne dækkes helbane forsvar, men fører man med +20 point, må der kun dækkes halvbane.  

  Der skal dækkes personligt forsvar på halvbane, men på den forreste halvdel må der gerne dækkes   

zonepres. 

 Der må gerne dækkes hjælpeforsvar, men det skal fremgå tydeligt at hver spiller dækker en mand.  

- Der spilles med 7 holdfejl i hver halvleg. Der skydes straffe fra den 8. holdfejl  

- I både drenge- og pigerækkerne spilles der med boldstørrelse 6, medmindre begge trænere er enige om at 

spille med størrelse 5.  

 

Ældre spillere:  
- Der må gerne jf. de danske børneregler anvendes 2 kvartalsspillere (født okt., nov. Dec. året før), men 

kvartalsspillere må kun deltage i én række  

- Der må ikke anvendes ældre spillere end kvartalsspillere. Heller ikke danske hold, der har fået 

dispensation gennem DBBF, da det ikke vil være fair overfor vores udenlandske gæster, der ikke spiller med 

for gamle spillere 

 


