
 

Den ædle sport høvdingebold har altid levet et 
skyggeliv som gymnastiksalsleg i folkeskolen. 
Men som alle sikkert ved, så er den tid nu 
endegyldigt forbi. DR har vendt denne 
aktivitet til en kult. AMUI har sat sig for at 
finde Askovs sejeste høvdingeboldhold. 
Holdene  dyster om æren og retten til at kalde 
sig høvdinge det næste år. 
 
 
Regler i høvdingebold 
 
Der spilles med en blød bold. 

Banen er opdelt i 4 områder: De to midterbaner og de to endebaner: Se banen nedenfor. 
Siderne består af en oppustet pølse (der anvendes en oppustet fodboldbane). 

Hvert hold må deltage med maksimalt 7 aktive deltagere til hver kamp, hvoraf den ene fungerer som høvding. 
Høvdingen for hvert hold går ned på endebanen bag modstanderens midterbane. 
De øvrige deltagere stiller op bag pølsen bagved modstandernes høvdingeområde. 

Bolden gives op på midten. Nu gælder det om at få fat i bolden og skyde den, så den rammer en modspiller inden den 
har ramt jorden. 

Man kan kun bevæge sig frit på egen banehalvdel. Enhver kontakt udenfor eget område resulterer i at spilleren er død, 
medmindre en anden spiller er død inden. 

Hvis bolden forlader banen, afleveres bolden til det hold der har tilhørsforhold til det område hvor bolden forlod banen. 
Rammer bolden en tilskuer og hopper tilbage ind på banen, betragtes bolden ikke som have forladt banen. 

Når en spiller er ramt inden bolden rammer jorden eller banens sider, er han død og stiller sig udenfor banens side. 
Høvdingens job er at fange evt. forbipasserende bolde og skyde modstanderens spillere. Høvdingen kan ikke skydes, 
når han opholder sig i høvdingefeltet. 

Hvis en bold gribes inden den har ramt jorden eller banens sider er spilleren der skød død. Samtidig genoplives den 
første spiller der døde. 

Når der til sidst ikke er flere markspillere tilbage på det ene hold løber høvdingen ind på egen midterbane og spillet går 
videre indtil det ene hold ikke har nogen spillere tilbage. Hvis høvdingen griber en bold er spilleren der skød død – dog 
kan der ikke genindsættes en død spiller.  

 

 

 


