
1 

 

  

 

 

 

 

 

Program Gladsaxe Pokalmesterskab 
September til november 2022 

8-mands fodbold, 3. klasser 

18. august 2022 

Så er programmet for pokalmesterskab i 8-mandsfodbold klar. Mesterskabet afvikles for 3. klasser 

og spilles på græs eller kunstgræs. Indledende kampe løber frem til uge 39. Semifinaler i uge 41. 

Der afholdes både en drenge- og en pigeturnering, og de indledende kampe spilles lokalt i puljer, 

hvorefter de 3 puljevindere fra drengepulje 1 + 2 + 3 spiller semifinaler på neutral bane og nr. 1+2 

af disse kampe kvalificerer sig til finalen.  

I pigepuljerne spiller vinderne af pulje 1 +2 finale.  

Finalerne spilles på Gladsaxe Stadion som forkamp til 2. divisionskampen mellem AB Gladsaxe og 

HIK.  Denne kamp spilles kl. 13.00 søndag d. 30. oktober 2022. 

 

For at kunne deltage skal følgende være opfyldt: 

• Skolen kan tilmelde ét drengehold og ét pigehold pr. 3. klasse 

• Det skal være spillere fra 3. klassetrin, og som går i SFO på skolen 

• Der kan af pædagogiske årsager deltage børn fra 3. klasse, der ikke går i SFO 

• Holdet består af 8 spillere + et frit antal udskiftningsspillere  

• Alle spillere må kun spille på 1 hold gennem hele turneringen 

• Drengeholdene må gerne blandes med både drenge og piger  

• Pigeholdene må kun bestå af piger  

• Skolen skal kunne stille en græsbane/kunstgræsbane til rådighed med håndboldmål eller 7-

mandsmål  

• Det hold der står først i programmet, skal være vært for kampene, dvs. aftale kampdato og 

tid med modstanderholdet, stille med dommer og sørge for, at resultatet bliver sendt.  

• Sidst men ikke mindst skal I byde på lidt at drikke, et stk. frugt eller lignende. 
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Spilleregler: 

• Der må ikke spilles med fodboldstøvler, men grusbanestøvler er tilladt.  

• Der spilles 2 halvlege á 25 min.  

• Bliver de to hold enige om at spille med 9 spillere på hvert hold, er det tilladt   

• Målspark må udføres som kast eller spark  

• Er et hold bagud med 3 mål, må der indsættes en ekstra spiller. Er holdet bagud med 6 mål 

må der være 2 ekstra spillere på holdet osv. 

• Kampen tabes 0-3, hvis holdet melder afbud (husk at meddele resultat af kampen).  

• Der gives 3 point for en vundet kamp, 1 point for uafgjort og 0 point for en tabt kamp.  

• Når de enkelte grupper har afviklet deres kampe, går det hold, der har flest point videre. Har 

to hold lige mange point, er det indbyrdes kamp, der er afgørende. I tilfælde af at denne 

kamp endte uafgjort, går det hold videre, der har størst målforskel. Er det stadig lige, gælder 

flest scorede mål. Er det stadig lige spilles en ny kamp mellem de to hold. Ender denne kamp 

uafgjort, findes vinderen ved straffespark. 

• Hvis 2 hold fra samme skole spiller sig i semifinalen, skal de møde hinanden (så flest mulige 

skoler kan deltage i finalen)  

• Ingen børn, forældre, pædagoger skal stå bag målet under kampens afvikling. 

• Ved semifinaler trækker Sportsudvalget lod om, hvem der har hjemmebane. 

• Det er en god tradition at spillerne gir’ hinanden hånd før og efter kampen. 

• Holdlederen fra det hold der har hjemmebane, sender kampens resultat til en udpeget re-

præsentant fra Sportsudvalget fra hver gruppe senest dagen efter kampen.  

 

Meget vigtigt:  

• Der skal udvises fairplay af spillerne, pædagogerne og forældrene, og pokalmesterskabet 

skal foregå i Sportsudvalgets ånd og motto. 

• Fair Play er også at holdene blandes, og det tilstræbes, at holdene bliver nogenlunde lige 

stærke. 

• Alle børn kan deltage ud fra det, de kan, og ikke ud fra, hvad der giver det bedste resultat! 

 

Til forældre og andre voksne 

• Det er børnene, der spiller fodbold - ikke jer 

• Forhold jer i ro på sidelinjen – lad børnene spille 

• Ophold jer i god afstand til holdene under kampen 

• Vær positiv og støttende før, under og efter kampen 

• Respekter dommerens beslutninger og vær med til at skabe en god stemning. 

 

Har du brug for yderligere oplysninger om arrangementet, er du velkommen til at kontakte  

Christina Larsen, Buddinge Skole, telefon 6160 9128  

Jesper Andersen, Vadgård Skole, telefon 7170 7806 

 

 

På vegne af Sportsudvalget Guy Rubaudo, BKF på telefon 4011 8051 
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Drenge 3. klasse Pulje 1 
 

 1 BUD 1  

 2 GRØ 1  

 3 SØB 1  

 4 VAD 1  

 5 STE 1  

      

Kamp nr. Hjemme Ude Resultat 

1 BUD 1 GRØ 1 - 

2 SØB 1 VAD 1 - 

3 STE 1 BUD 1 - 

4 GRØ 1 SØB 1 - 

5 VAD 1 STE 1 - 

6 SØB 1 BUD 1 - 

7 GRØ 1 VAD 1 - 

8 STE 1 SØB 1 - 

9 BUD 1 VAD 1 - 

10 GRØ 1 STE 1 - 

      

 

 

Kampens resultat sendes til en udpeget repræsentant fra Sportsudvalget fra hver gruppe senest da-

gen efter kampen. Eksempel: BUD 1 spiller hjemme mod GRØ 1 i kamp nr. 1, skrives sådan:  

 

Kamp nr. 1 BUD 1- GRØ 1 resultat 3-5 (hvor hjemmeholdets mål skrives først – også selvom kampen 

spilles et andet sted). 

 

Christina Larsen, Buddinge Skole, telefon 6160 9128, skal via SMS have tilsendt resultaterne fra 

Drengepulje 1 senest dagen efter at kampene er spillet 
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Drenge 3. klasse Pulje 2  
 

 

 1 BUD 2  

 2 MØR 1  

 3 SØB 2  

 4 GLA 1  

 5 ENG 1  

      

Kamp nr. Hjemme Ude Resultat 

11 BUD 2 MØR 1 - 

12 SØB 2 GLA 1 - 

13 ENG 1 BUD 2 - 

14 MØR 1 SØB 2 - 

15 GLA 1 ENG 1 - 

16 SØB 2 BUD 2 - 

17 MØR 1 GLA 1 - 

18 ENG 1 SØB 2 - 

19 BUD 2 GLA 1 - 

20 MØR 1 ENG 1 - 

 

Kampens resultat sendes til en udpeget repræsentant fra Sportsudvalget fra hver gruppe senest da-

gen efter kampen. Eksempel: BUD 2 spiller hjemme mod MØR 1 i kamp nr. 11, skrives sådan:  

 

Kamp nr. 11 BUD 2- MØR 1 resultat 7-6 (hvor hjemmeholdets mål skrives først – også selvom kam-

pen spilles et andet sted). 

 

Christina Larsen, Buddinge Skole, telefon 6160 9128, skal via SMS have tilsendt resultaterne fra 

Drengepulje 2 senest dagen efter at kampene er spillet 
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Drenge 3. klasse Pulje 3 
 

 

 1 ENG 2  

 2 GLA 2  

 3 MØR 2  

 4 VAD 2  

 5 STE 2  

      

Kamp nr. Hjemme Ude Resultat 

21 ENG 2 GLA 2 - 

22 MØR 2 VAD 2 - 

23 STE 2 ENG 2 - 

24 GLA 2 MØR 2 - 

25 VAD 2 STE 2 - 

26 MØR 2 ENG 2 - 

27 GLA 2 VAD 2 - 

28 STE 2 MØR 2 - 

29 ENG 2 VAD 2 - 

30 GLA 2 STE 2 - 

 

Kampens resultat sendes til en udpeget repræsentant fra Sportsudvalget fra hver gruppe senest da-

gen efter kampen. Eksempel:  2 spiller hjemme mod GLA 2 i kamp nr. 21, skrives sådan:  

 

Kamp nr. 21 ENG 2 – GLA 2 resultat 1-4 (hvor hjemmeholdets mål skrives først – også selvom kam-

pen spilles et andet sted). 

 

Nicolaj Brønd Rasmussen, telefon 2889 0612, skal via SMS have tilsendt resultaterne fra  

Drengepulje 3 senest dagen efter at kampene er spillet 
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Piger 3. klasse Pulje 40 
 

 1 VAD  

 2 STE  

 3 GLA  

 4 BUD  

     

Kamp nr. Hjemme Ude Resultat 

40 VAD STE - 

41 GLA BUD - 

42 STE GLA - 

43 BUD VAD - 

44 VAD GLA - 

45 BUD STE - 

 

 

Kampens resultat sendes til en udpeget repræsentant fra Sportsudvalget fra hver gruppe senest da-

gen efter kampen. Eksempel:  VAD spiller hjemme mod STE i kamp nr. 40, skrives sådan:  

 

Kamp nr. 40 VAD - STE resultat 1-4 (hvor hjemmeholdets mål skrives først – også selvom kampen 

spilles et andet sted). 

 

Jesper Andersen, Vadgård Skole, telefon 7170 7806, skal via SMS have tilsendt resultaterne fra  

Pigepulje 40 senest dagen efter at kampene er spillet 
 

 

Piger 3. klasse Pulje 50 
 1 GRØ  

 2 ENG  

 3 SØB  

 4 MØR  

     

Kamp nr. Hjemme Ude Resultat 

50 GRØ ENG - 

51 SØB MØR - 

52 ENG SØB - 

53 MØR GRØ - 

54 GRØ SØB - 

55 MØR ENG - 

 
Kampens resultat sendes til en udpeget repræsentant fra Sportsudvalget fra hver gruppe senest da-

gen efter kampen. Eksempel:  GRØ spiller hjemme mod ENG i kamp nr. 50, skrives sådan:  

 

Kamp nr. 50 GRØ – ENG resultat 5-4 (hvor hjemmeholdets mål skrives først – også selvom kampen 

spilles et andet sted). 

Jesper Andersen, Vadgård Skole, telefon 7170 7806, skal via SMS have tilsendt resultaterne fra  

Pigepulje 40 senest dagen efter at kampene er spillet 


