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Regler for Kvinderækken sæsonen 2021 

Ændringer for sæsonen 2021 er markeret i GULT 
 

  
De gældende regler for amerikansk fodbold (i skrivende stund IFAF) anvendes i DAFF for 
kvinde amerikansk fodbold. Dog med følgende undtagelser og tilføjelser. 

 

Strafudmåling 

Straffe udmåles i henhold til de gældende IFAF-reglerne. Ved straffe der ikke er beskrevet 
i IFAF-reglerne udmåles straffe enten som 5 eller 15 yards. Disse er beskrevet under den 
specifikke regel.  
 
Udstyr 
Alle spillere SKAL bære fuldt udstyr, jf. IFAF-reglerne. Trænerne er ansvarlige for dette og 
SKAL før hver kamp sikre, at alle spillere bærer korrekt udstyr.  

Straf for overtrædelse: 15 yards fra basic spot (som UNS) og udvisning fra den 
pågældende kamp (S23 og S47).  

 
Spark (Specialteams) 
Der spilles ikke med ” freekick”. Dvs. at Regel 2, sektion 16, artikel 5 og 6 samt regel 6, 
sektion 1 sektion 1, artikel 1-12, sektion 2 artikel 1 og 2. relateret til ”freekick” ikke er 
gældende i Kvinderække. 
 
Scrimmage kick er stadig gældende i Kvinderække. 

 
Hvis et hold alligevel forsøger at udfører et freekick, straffes det i henhold til regelbogens 
regel 6-3-10-a og b. Sparket får bolden til at dø. Straffen er 5 yards fra spottet. 
 
Spot af bold 
Spot ved start af kampe: Der startes, ved start og efter scoring, på egen 30 yardlinje 

 
Fumbles  

Gældende for Kvinderække: 

Ved Fumbles der sker over LOS har defense (Hold B) bolden. 
Ved Fumbles der sker bag LOS beholder offense (Hold A) bolden. 
 
Tilføjelser til Kvinderække: 
Hvis det er forsvarligt at samle bolden op over LOS, så kan det erobrende hold beholde 
bolden, hvis de samler den først op. 

EKSEMPLER: 
a) Ved en løs bold (fumble) ved snappet mellem C og QB SKAL bolden erklæres død og 

offense (Hold A) mister en down, men beholder bolden – medmindre det var på et 4. 
down spil, der blev fumblet. 
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b) Ved en fumble i åbent spil fx ved tackling er det op kampens Referee at 
foretage en hurtig vurdering af, om hvorvidt fumblen er semi-live og dermed en fri 
bold, eller om bolden skal erklæres død, og dermed tilhøre det hold der recover bolden. 

 
Hvis flere end tre spillere kaster sig over en levende bold, så SKAL dommerne fløjte spillet 
af hurtigst muligt af hensyn til spillernes sikkerhed.  
 
Vi opfordrer til at dommerne fløjter spillet dødt, hvis de er det mindste usikre.  
Samtidig opfordrer vi trænere til ikke at starte diskussioner med dommere om kald, men 
derimod respektere dommerens beslutninger. Eventuelle uenigheder kan drøftes væk fra 
banen efter kampen. 
 
Defensive Formationer   
Defense må ved snappet ikke have flere linjemænd end antallet af linjemænd som offense 
har linet op inden for tackleboksen. 
Defense linjemænd defineres som spillere der har mindst en hånd i jorden, og som er 
placeret inden for 2 yards af den neutrale zone. 
Defense må IKKE stille en linjemand lige på den offensive center. Nærmeste defensive 
linjemand til den offensivecenter, må ikke stå tættere på end head up på den offensive 
guard. 
Hvis defense har en linebacker stående imellem de offensive guards, skal hun stå min. 5 
yards dybt. 
 
 
 
 
 
 
Straf for overtrædelse: 5 yards fra forrige spot (S19).  
 
Blitz  
Der må gerne blitzez, men der må IKKE blitzes flere spillere end, der er 
offensivelinje(OL+TE).  
Et blitz er defineret som en defensivspiller der krydser den neutrale zone før QB har givet 
et handoff udført et fake handoff. 
 
Straf for overtrædelse: 5 yards fra forrige spot (S19). 
 
 
Banen 
7 mands kampe afvikles på en bane, der måler 80 yards (100 yards inkl. endzones) x 35 
yards (9 yards ind fra hver side ved 9 yards markeringerne). Hvis banen markeres på en 
alm. NCAA-størrelse bane, skal dette gøre med kegler eller en tydeligt stiplet linje. 
Hashmarks bruges ikke.  
7 mands kampe kan også spilles på halv bane, hvor der startes fra 35 yard linien. 
Spiller og trænerbokse følger samme regler som på en alm. IFAF bane. 
 
Boldstørrelse 
Der spilles med U16 bolde (Youth Size - eksempelvis Wilson TDY). Eller lignende. 
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Spilletid & Timeouts 
Kampe spilles som 2x20 minutter. Klokken stopper IKKE ved eventuelle skader. Der 
spilles med løbende tid. Der spilles efter de gældende regler for tid inden for de sidste 2 
minutter. Tiden kan stoppes ved brug af timeout. 

 
Spilletiden kan tilpasses de enkelte stævner efter antallet af baner og hold. 
 
Alle hold har en timeout i hver ”halvleg” 
 
Dommere 
Stævnearrangøren stiller med dommere. 
Der dømmes med 4 mands crew – dog kan 3 mands crew tillades.  
Minimum to dommere skal have licens. 
 
Dommerne skal være omklædt 45 min. før start til briefing  
 
Dommerne skal være iført fuld dommeruniform. 
 
Nummerering af spillere. 
For kvinderækken er der undtagelse for nummeringen af en spillere  
For Regel 1- 4-1, gælder at alle spillere kan bære hvilket som helst nummer de ønsker på 
trods af deres position.  
 
Ligeledes er Regel 7 – 4 – 3 ikke gældende i kvinden rækken (regel om at mindst 5 
linjemænd skal bære nummeret mellem 50 og 79)  
 
For kvinderækken gælder det at snapperen og de to spillere på venstre og højre side skal 
være på LOS og per definition er negligible. 
 
Straf for overtrædelse: 5 yards fra forrige spot (S19). 
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