
 

 

 

 

 

 

 

 

Rækkebenævnelser - efteråret 2020 og forår 2021 
 

DGI DBU   
 (JBU) årgang Alderskrav i DGI 

Herre senior   skal være fyldt 16 år på spilledagen 

Dame senior   skal være fyldt 15 år på spilledagen 

Old boys   skal være fyldt 32 år på spilledagen 

Old girls   skal være fyldt 28 år på spilledagen 

Senior old boys   skal være fyldt 40 år på spilledagen 

Senior old girls   skal være fyldt 35 år på spilledagen 

Dame +40   skal være fyldt 40 år på spilledagen 

Veteraner   skal være fyldt 45 år på spilledagen 

Super veteraner   skal være fyldt 50 år på spilledagen 

Herre +55   skal være fyldt 55 år på spilledagen 

U20 drenge  2001  
U19 drenge  2002  
U18 drenge  2003  
U18 piger  2003  
U17 drenge (10. kl.) U17 2004  
U17 piger (10. kl.) U17 2004  
U16 drenge (9. kl.) U16 2005  
U16 piger (9.kl.) U16 2005  
U15 drenge (8. kl) U15 2006  
U15 piger (8. kl) U15 2006  
U14 drenge (7. kl.) U14 2007  
U14 piger (7. kl.) U14 2007  
U13 drenge (6. kl.) U13 2008  
U13 piger (6. kl.) U13 2008  
U12 drenge (5. kl.) U12 2009  
U12 piger (5. kl.) U12 2009  
U11 drenge (4. kl.) U11 2010  
U11 piger (4. kl.) U11 2010  
U10 drenge (3. kl.) U10 2011  
U10 piger (3. kl.) U10 2011  
U9 drenge (2. kl.) U9 2012  
U9 piger (2. kl.) U9 2012  
U8 drenge (1. kl.) U8 2013  
U8 piger (1. kl.) U8 2013  
U7 drenge (0. kl.) U7 2014  
U7 piger (0. kl.) U7 2014  

U6 – drenge  2015 
må højest være fyldt 5 år i efterårssæsonen 

(må altså først fylde 6 år efter 31. december) 

U6 – piger  2015 

 

må højest være fyldt 5 år i efterårssæsonen 

(må altså først fylde 6 år efter 31. december) 

 
 

DGIs holdning er, at klassetrin skal være udgangspunktet for rækkerne i børne- og ungdomsfodbold. 

 

Går man i samme klasse, så kan man altid spille på samme hold! 


