Den 03 juli 2018

Ændringer og præciseringer i fodboldloven
pr. 1. juli 2018.

Kære dommer
DBU’s Dommer gruppe og FLU’s Breddedommergruppe fremsender hermed en ”Læs let”
udgave af de nye ændringer og præciseringer, der er i fodboldloven pr.1. juli 2018. En
komplet ændring vil fremgå af den nye trykte udgave af fodboldloven, hvor ændringer, rettelser m.v. vil blive markeret med en streg i marginen.
FLU’s Breddedommergruppe har besluttet, at samtlige breddedommere i Danmark gratis
vil få udleveret den nye fodboldlov. Den enkelte lokalunion vil foranstalte dette.
Sidetal referer til fodboldlovbog 2017/2018.
Der er i den nye fodboldlov 2018/2019 en lang række ændringer grundet Video Assistant
Referee (VAR) indførelse i fodboldloven. Disse ændringer er ikke medtaget i ”Læs let” udgaven.
Eventuelle spørgsmål vedr. denne læs let udgave kan stilles til:
Elite: Jan Carlsen. Tlf.: 2927 7047. Mail: al_janus@post9.tele.dk
Bredde Øst: Allan Vennike. Tlf.: 5195 6219. Mail: allan-vennike@hotmail.com
Bredde Vest: Poul Johan Christensen. Tlf.: 4060 7553. Mail: hapo@pc.dk
Med venlig hilsen
DBU’s dommergruppe og FLU’s Breddedommergruppe

§ 1 Banen
Alle afstande regnes fra ydersiden af linjerne.
Straffesparksmærket (11 meter) måles fra midten af mærket til den bageste kant af
mållinjen.
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§ 3 Spillerne
Et turneringsreglement kan give lov til at foretage en ekstra udskiftning (nr. 4) i forlænget spilletid.
Side 22, Mål scoret med en ekstra person på banen
Afsnittet; skal dommeren annullere målet, hvis... rettes til:
den ekstra person var en spiller, reserve, udskiftet spiller, udvist spiller eller official
tilknyttet det hold, der scorede. Spillet genoptages med et direkte frispark til modspillerne fra det sted, hvor den ekstra person befandt sig.
den ekstra person var spillet uvedkommende og havde indflydelse på spillet, medmindre bolden går i mål og situationen er som beskrevet ovenfor i afsnittet 'Ekstra
personer på banen'. Spillet genoptages ved, at dommeren lader bolden falde.
§ 4 Spillernes udstyr
Enhver form for elektronisk kommunikation hos officials er tilladt, når den direkte
vedrører spillernes helbred eller sikkerhed eller anvendes i taktisk øjemed eller for
vejledning. Dog må kun små transportable, håndholdte former for udstyr anvendes
(f.eks. mikrofon, headset, øresnegl, mobiltelefon / smartphone, smartwatch, tablet
eller bærbar pc). En official, som anvender ulovligt udstyr eller opfører sig upassende som følge af brug af elektronisk udstyr eller kommunikationsudstyr, skal bortvises fra det tekniske område.
Principper:
Paragraf 4 dækker alt udstyr (inkl. tøj), som bæres af spiller, reserver og udskiftede
spillere. Principperne gælder også for alle officials i det tekniske område.
Følgende er (normalt) tilladt:
o Spillerens nummer, navn, holdsymbol / logo, slogans / mærker, som fremmer
fodboldspillet, respekt og integritet, såvel som enhver reklame, som er godkendt af turneringsreglementer, nationalforbund, kontinentalforbund eller FIFA-reglementer.
o Kampfakta: hold, dato, turnering / begivenhed, spillested
Tilladte slogans bør begrænses til trøjens forside og / eller armbind
I nogle tilfælde kan det pågældende slogan, udsagn eller billede kun optræde på
anførerens armbind.
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Fortolkning af loven:
Når det skal fortolkes, om et slogan, udsagn eller billede kan tillades, bør man referere til
paragraf 12, ifølge hvilken en dommer skal gribe ind over for en spiller, som bruger:
fornærmende, hånende eller upassende sprog eller tegn, eller
gestikulerer på en provokerende, spottende eller opildnende måde.
Hvis et slogan, udsagn eller billede falder i én af disse kategorier, er det ikke tilladt.
Mens 'religiøse' og 'personlige' udsagn relativt let kan defineres, er 'politiske' mere uklart,
men slogans, udsagn eller billeder, som kan henføres til én af følgende kategorier, er ikke
tilladt:
enhver person, levende eller død (medmindre vedkommende er en del af det officielle navn på turneringen).
ethvert lokalt, regionalt, nationalt eller internationalt politisk parti (eller organisation /
gruppe).
enhver lokal, regional, national eller international regering, herunder dens ministerier, departementer eller funktioner.
enhver organisation, som indebærer diskrimination.
enhver organisation, hvis formål eller handlinger sandsynligvis vil virke stødende på
et betragteligt antal mennesker.
enhver specifik politisk handling eller begivenhed.
Når det drejer sig om at fejre en betydningsfuld national eller international begivenhed, bør
påvirkningen af følelser hos modspillerne og deres fans overvejes nøje.
Et turneringsreglement kan indeholde yderligere restriktioner og begrænsninger, specielt i
forhold til størrelsen, antallet og placeringen af tilladte slogans, udsagn og billeder. Det
anbefales, at uenigheder i relation til slogans, udsagn eller billeder løses, før kampen eller
turneringen afvikles.
Side 26, Genoptagelse af spillet – til sidste afsnit tilføjes:
medmindre spilleren havde indflydelse på spillet. I så fald dømmes et direkte frispark (eller straffespark) fra det sted, hvor indblandingen skete.
§ 5 Dommeren
Det er ikke tilladt for dommeren at bære og anvende kamera under kampen.
§ 7 Resultatet af kampen
Drikkepausen i den forlængede spilletid bør ikke overstige et minut.
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§ 10 Kampens resultat
Side 42, Før straffesparkskonkurrencen, sidste bullet, udvides med:
Hvis målmanden allerede har sparket, må hans afløser ikke sparke før næste runde
straffespark, det vil sige når alle andre har sparket.
§ 11 Offside
Side 45, Strafbar offside, 1. bullet:
Efter 'rørt' tilføjes
Det første kontaktpunkt mellem bold og spiller er gældende ved vurderingen.
§ 12 Utilladelig spillemåde og usportslig opførsel
Side 49, 1. afsnit, sidste bullet rettes til:
bider eller spytter på eller efter en modspiller eller nogen anden person.
Ny bullet:
kaster en genstand mod bolden, en modspiller eller et medlem af dommerteamet,
eller rører bolden med en håndholdt genstand.
Dvs. at målmanden nu kan begå straffespark ved at benytte den forlængede arm.
På side 52 tilføjes nyt afsnit:
Hvis der begås to separate forseelser, som hver skal straffes med en advarsel (selv
om de indtræffer med kort mellemrum), skal de medføre to advarsler. F.eks. hvis en
spiller træder ind på banen uden tilladelse og udfører en hensynsløs tackling eller
bremser et lovende angreb.
Side 54, En spiller... skal udvises, hvis...
4. bullet rettes til:
Bider eller spytter på eller efter en modspiller eller nogen anden person
Side 56, nyt afsnit:
Hvis en forseelse er begået uden for banen mod en spiller, reserve, udskiftet spiller
eller en official fra spillerens eget hold, genoptages spillet med et indirekte frispark
fra det nærmeste punkt på grænselinjen.
Hvis en spiller rører bolden med en håndholdt genstand (støvle, benskinne etc.)
genoptages spillet med et direkte frispark (eller straffespark).
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§ 13 Frispark
Side 57, Former for frispark:
Hvis en spiller... rettes til: Hvis en spiller, reserve, udskiftet spiller, udvist spiller eller
official.
§ 15 Indkast
Side 62, Udførelse:
1.bullet rettes til: stå med front mod banen.
Øvrigt
Side 97 § 1 banen
Tilføjes:
Det er ikke tilladt at have en drone til at flyve over banen og filme kampen – dronen
skal befinde sig uden for stregerne og i en afstand, så den ikke er farlig.
Side 98, Spillernes udstyr:
1.sætning: og må ikke være sort' slettes.
Side 100, § 5:
Nyt sidste afsnit:
'Headset
I Danmark må headset kun anvendes i kampe i § 3-turneringer, hvor hoveddommeren er elitedommer.'
Side 102, Kontaktsted
2. afsnit slettes.
Side 103, Hands:
Efter 1. afsnit tilføjes:
I sin vurdering af, om en hands er strafbar eller ej, skal dommeren overveje følgende kriterier:
Er hånden i en naturlig / unaturlig position i forhold til spillerens bevægelse?
Bevæger bolden sig mod hånden – eller hånden mod bolden?
Hvor langt har bolden bevæget sig, før kontakten opstår?
Kan spillere undgå kontakten – eller forsøger han på det?
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Gør spilleren sig højere eller bredere?
Der skal normalt ikke tildeles en advarsel for at spille bolden med hånden, medmindre spilleren
bremser eller griber ind i et lovende angreb.
forsøger at score med hånden.
udviser usportslig opførsel (f.eks. ved at begå et taktisk frispark).
Eksisterende tekst efter 1. afsnit slettes.
Side 103, Holde / Personlig straf
Eksisterende tekst rettes til:
Der skal normalt ikke tildeles en advarsel for at holde en modspiller, medmindre spilleren
bremser eller griber ind i et lovende angreb.
udviser usportslig opførsel (f.eks. ved at begå et taktisk frispark).
Det er ikke alene voldsomheden i holde-forseelsen, der er afgørende, og det er underordnet, hvor på banen forseelsen udføres.
Side 104, Brug af arme/albuer:
Sidste afsnit slettes.
Nyt afsnit:
Følgestraf ved slag / slag på afstand / spark
Et slag, slag på afstand (kast med genstande) eller spark vil normalt medføre en
udvisning, medmindre handlingen sker med ubetydelig kraft.
Hvis forseelsen sker i umiddelbar nærhed af bolden eller som en umiddelbar forlængelse af en duel mellem spillere, betragtes det som voldsom adfærd, hvis forseelsen udføres med intensitet, brutalitet eller unødig stor kraft. Straffen er i så fald
en udvisning. Hvis forseelsen ikke indeholder nogen af disse elementer, betragtes
den som et ”tjat” og som usportslig opførsel. Straffen er i så fald en advarsel.
Hvis forseelsen sker, efter at bolden er væk og med lidt forsinkelse, får forseelsen
karakter af en hævnakt og betragtes som voldsom adfærd, der skal medføre udvisning.
Dommeren skal med andre ord dels vurdere den kraft, som forseelsen udføres
med – men også vurdere, om der er tale om en hævnakt eller en umiddelbar reaktion i irritation.
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Side 107, Følgestraffe, nederste afsnit.
Ny 2. sætning:
Hvis særlige forhold gør sig gældende, f.eks. hvis kortene skal vises, efter at spillerne har forladt banen, kan der afviges fra denne procedure af hensyn til den praktiske afvikling af situationen.
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