
            
 
             GADERUNDBOLD 2014 

FIRKLØVER WEEKENDEN 

23.-24. AUGUST 

Lærkevænget vandt årets gaderundbold sidste år. Det er der mulighed for at lave om på i 2014. Vi skal igen 

i gang med at udkæmpe årets prestige fyldte gaderundboldkampe og kampen om det flotte ”metal firkløver 

skilt”, som skal hænge og pynte på jeres vej/gadeskilt. 

Det sker SØNDAG D .  24.  AUGUST FRA KL .  12.30  T IL  CA .  KL .  15.30.  

Det er ok at flere veje/gader går sammen om at stille hold. 

I skal stille med et hold på 8  –  12  SPILLE RE  (max. 12), og der kan være deltagere i alle aldre. I må gerne 

møde op udklædte. Hvis I har mulighed for at stille med flere hold, er det også i orden. Børn til og med 1. 

klasse tæller ikke, men må gerne slå/kaste og løbe med rundt, det er jo en familie dag.  

Jeres tilmelding skal vi modtage senest F R E D A G  D .22.  AU G U S T ,  så vi har mulighed for at lave turneringsplan. 

(gerne sms eller mail,  men  I  er først tilmeldt, når I har fået svar tilbage).  

V I  GLÆDE R OS T IL  AT H ØRE FRA DIG .  

Med venlig hilsen 

Freddy og Birgitte 40 25 65 79 / 85birgitte@gmail.com 

          

 

 

 

 

 



Gaderundbold - regler 

Hvert hold består at 8 – 12 spillere. 

Børn til og med 1. klasse tæller ikke, men må gerne slå/kaste og løbe med rundt, det er jo en familie dag.  

Bemærk !!!!!! Børn til og med 1. klasse skal have overtrækstrøjer på, som ligger ved banen, så dommeren kan ”ken-

de dem” 

Det hold, der først er nævnt i turneringsplanen, starter inde dvs. med battet. 

Der gives 3 slagforsøg til hver spiller. Er bolden ikke ramt går spilleren blot hen til 1. Kegle. 

Opgiveren giver bolden op.  

Turneringsplanen kan man se på stadion hele søndagen. 

 

SL Å E R E N  D ØR :  

Hvis bolden flyver ud mellem de 2 side kegler. 

Slåeren dør ikke, hvis bolde rammer jorden, inden den hopper ud 

over siderne. 

Hvis bolden gribes af én fra udeholdet. 

De der løber, skal blot tilbage til den kegle de kom fra. 

 

DE  ØV R I G E  S P I L L E R E  D Ø R :  

Hvis de der løber ikke når indenfor den nærmeste kegle, inden der er blevet sagt stop fra opgiveren. 

Holdene skifter ved 3 døde eller senest efter 10 min. spil. 

Er man død går man om bag i rækken (dvs. man er stadig med i spillet og må gerne slå) 

 

POI N T :  

En løbet runde giver et point. 

Hvis den der slår, løber en hel runde har personen befriet en af de 3 døde. 

En befrier kan ikke gemmes, men kan i stedet give 2 point. 

H U S K :  

Dommeren er banens øverste myndighed. Dommeren har ret til at dømme en person død, hvis han/hun 

optræder usportslig. (f.eks skyder bevidst ”skævert”). 

Fair play er en selvfølge, og husk at vi spiller for sjov. 

Bestikkelse er tilladt, så længe det er anonymt. 

Kampene har en varighed af 20 min. 


