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Development – regler for efteråret 2022 

Ændringer for sæsonen 2022 er markeret i GULT 
 
Aldersklasse 
Development efterår 2022 - årgange 2006-2007. 

 
De gældende regler for tackle football (i skrivende stund IFAF) anvendes i DAFFs 
Development tackle football. Dog med følgende undtagelser og tilføjelser. 
 
Kampafvikling 
 
Alle kampe afvikles i gameday format. Gamedays udarbejdes af DAFF på baggrund af 
tilmeldingen til rækken.  
 
I efteråret spilles der som udgangspunkt 7 og 9 mands football.  
OBS 11 mands football kan tillades hvis der er 4 eller flere hold der tilmelder sig.  
 
Alle gamedays gennemføres som udgangspunkt kun regionalt i efteråret. 
 
En gameday består altid af minimum tre hold der spiller en kamp mod hver.  
 
Alle aktive hold skal stille med minimum 3 dommere på en given gameday, medmindre 
andet er aftalt med arrangøren og DAFF.  
 
Hjemmeholdet har som udgangspunkt ansvaret for at finde personer til Chain og 
bolddreng. Opgaven kan deles mellem de deltagende hold, hvor alle hold medbringer 2-3 
frivillige, der kan hjælpe. 
 
Turneringen afsluttes med et slutspil og finaler alt ud fra antallet af tilmeldte hold. 
 
Banen 
Kampene afvikles på en bane, der er svarende til de gældende regler for 7 og 9 
mandsbaner. 
 
Spiller og trænerbokse følger samme regler som på en alm. IFAF bane. 
 
Spilletid 
Kampe spilles a 2x10 minutter. Med normale i IFAF tids regler. 

o Der holdes 5 minutter pause mellem de 2 halvlege. 
o Der skal gives 2 minute warning i slutningen af hver halvleg. 

 
Timeouts   
For gamedays spilles der med justeret regler for timeouts. Hvert hold har tre timeouts i 
hele kampen. Alle timeouts er forsat 1 minut timeouts. 

 
Stilling og score 
Der føres statistik over vundne og tabte kampe, og under kampene føres der scoreboard. 
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Coin Toss  
 
Der gennemføres for Development gamedays ikke normal Coin toss procedure. Coin Toss 
gøres ud fra følgende procedure. 
 
Det designeret udehold har i første halvleg – first half option. Mens det designeret 
hjemmeholdet har second half option i anden halvleg.  
 
Referere og umpire gennemføre proceduren med holdenes respektive Head Coaches inden 
kampstart. 
 
 
Boldstørrelse 
Der spilles med Junior Size eksempelvis Wilson TDY eller lignede, kampbold skal være en 
læderbold. 
 
 
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 Development. 
 
Scrimmage kick er stadig gældende i Development efterår. 

 
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 af 1. og 3. quarter og efter scoring, på 
egen 30 yardlinje 

 
Recovery try. 
Som supplement til fravigelsen af ”freekick” .  
 
Et hold der ønsker at forsøge sig med et ”Recover try”, kan efter endt scoring eller ved 
start af 1. eller 3. quarter, få muligheden for at (gen)erobre bolden på følgende måde: 
 
Når holdet (hold A) der forsøger ” Recovery try” er bagud eller scoren er lige: 

bolden placeres på Hold A’s egen 30 yard linje, med 4. down og 15 
 
Når holdet (hold A) der forsøger ” Recovery try” er foran: 

bolden placeres på Hold A’s egen 30 yard linje, med 4. down og 25 
 

 
Bolden placeres på Hold A’s egen 30 yardlinje, kæden og downmarkeren placeres således 
at hold A vil have 4. down og henholdsvis 15 eller 25 yards to go.  
 
Hold A kan nu forsøge at få en 1. down. Lykkedes dette forsætter drivet derfra. Mislykkes 
forsøget overtager hold B bolden på det forrige spot (A’s yard linje) eller der hvor bolden 
bliver erklæret død efter hold B’s valg. 
 
Ved en fumble eller interception spilles der med de gældende regler for turnover på et 
scrimage down på 4. down. 
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Der spilles med de gældende regler for et scrimage down, forsøget spilles som en try 
down (regel 8-3-1)  
 

 
Overtime 
  
I tilfælde af, at en kamp ender uafgjort efter den regulærere spilletid, skal der spilles 
overtid ud fra følgende: 
  
Bolden placeres på spottet for two-point try. Hvert hold har nu en et forsøg til at score.  
Hvis et af holdene scorer, hvor det andet hold ikke scorer er kampen slut. 
Hvis begge hold ikke scorer, har begge hold endnu et forsøg til at score. 
Hvis begge hold scorer, flyttes bolden til 10 yard linjen. Hvert hold har nu endnu et forsøg 
til at score. Bolden flyttes endnu 10 yards ud hvis begge scorer igen. Det gentages indtil 
et af holdene ikke scorer. 
  
Der spilles ikke med ekstra point eller two-point try efter scoring. 
  
Der spilles efter de gældende regler for et scrimage down. Forsøget spilles som en try 
down (regel 8-3-1)  
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