
                                                                                                                  
              

          
 

Gadeliusfemman 

 
 

Direktiv och riktlinjer 
 

Matcherna spelas söndagförmiddagar på fotbollsplaner på Lidingö. 
Respektera parkeringsföreskrifterna som gäller vid samtliga anläggningar. 

 

Matchtiden i Gadeliusfemman är 3 x 15 minuter  

Viktigt att vi håller tiderna, matcherna ska startas på utsatt tid. Domarna kommer 

korta av matcherna om ni inte kommer igång i tid, för att vi ska hålla tidsschemat. 

Om ett lag har bekymmer att spela en match meddelas det andra laget och 

domaren, samt mejl till lissolles@ifklidingofk.se 

 

Förberedelse när ni är på plats; 

- Se till att målen står på rätt plats. 

- Ledare och avbytare i båda lagen placerar sig på en långsida av 

spelplanen. Publik på läktare eller andra sidan av planen. 

- Hemmalaget ser till att matchboll finns, stl 3 

 

 
Alla spelar så klart för att vinna, men vi kommer ihåg att tona ner allvaret kring 
resultatet och att istället lägga fokus på glädje och fina prestationer! Kom ihåg att 
vara ”stor” både vid seger och nederlag. Vi spelar ju mot våra klubbkompisar! Alla 
spelare som är med vid matchtillfället får lika mycket speltid. 

 
Våra unga domare (14 år och äldre) är nyutbildade för året. Hjälp dem!!!  
Feldomslut förekommer alltid och jämnar ut sig i längden. Vi måste vara rädda om 
våra unga domare! 
Om domare inte kommer till match, mejla lissolles@ifklidingofk.se och meddela 
vilken match det gäller. Ni ledare får då lösa det domarproblemet på plats, om 
det uppkommer, så matchen kan spelas. Någon ledare  

 

 

Se mer om spelregler här nere  

 

 

Lycka till ! ! ! 

 
 

 

 



Gadeliusfemman 
 

Spelregler 5 mot 5 

 

Speltid: 3 x 15 min 

Bollstorlek: 3 

 

• Straffområde: Inget straffområde märks ut, men området där målvakten får ta med 

händerna, d v s ”närheten av egna målet”, är ca 5m djup och 5mbredd från respektive 

stolpe. 

 

• Fria byten  

 

• Retreat line och Inspark: 

Vid inspark/målvaktsutkast sätts spelet igång genom att målvakten rullar ut bollen. 

Målvakten får även rulla eller lägga ner bollen till sig själv och slå en passning på marken. 

När målvakten har bollen under kontroll i sina händer backar motståndarna till sin egen 

planhalva. Mittlinjen fungerar då som en så kallad ”retreat line”. 

 

• Målvakten får ta bollen med händerna när bollen passas från en medspelare. 

Målvakten får ta bollen ”närheten av egna målet” (se straffområde) 

 

• Gula och röda kort tillämpas inte. Vid olämpligt uppträdande får spelaren byta med en 

annan spelare. Rekommendation: (Beroende på vad som har skett kan det vara bra att 

spelaren får lugna ner sig innan denne byts in igen) 

 

• Straff eller straffområde tillämpas ej. 

 

• Vid frispark startas spelet genom att passa eller driva bollen efter marken. Frispark får ej 

skjutas direkt i mål. Mål får ej göras direkt vid en frispark. 

 

• Avståndet vid frispark och hörna ska vara minst 5 m mellan bollen och närmsta 

motspelare. 

 

• Inkast tillämpas ej. Spelet startas där bollen passerade sidlinjen på samma sätt som vid 

frispark. Mål får ej göras direkt vid inkast. 

 

• Hörna startas från hörnet där lång- och kortlinje möts genom att passa eller driva bollen 

efter marken. Mål får ej göras direkt vid en spark. 

 

• Vid underläge med fyra mål eller mer får laget som ligger under spela med 6 spelare tills 

ställningen är lika. 

 

• Offside tillämpas inte i 5 mot 5-fotboll 

 

• Avståndet vid frispark och hörna ska vara 5 m mellan bollen och närmsta motspelare. 

 

• 6-sekundersregeln för målvakter tillämpas inte i 5 mot 5-fotbollen. 
 

         
                                                            


