
 



Fodbold blev måske op-fundet i det 

gamle Æ-gyp-ten. Her har man fun-det 

bolde af læ-der, træ og pa-py-rus. De 

bolde er mere end 2000 år gamle.  

I Kina har man også spillet fod-bold for 

flere 1000 år siden, og i syd-amerika.  

I England har man spillet fodbold siden 

år 1300.  



 Ja Nej 
Man har spillet bold i Ægypten for 2000 år siden.   

I Ægypten har man spillet bold med levende dyr.   
I Ægypten har man spillet med en bold af læder.   
Man har spillet bold i Kina for mere end 10.000 år 

siden. 
  

I Kina har man spillet bold med græskar.   
Har man spillet bold i Syd-Amerika for 1000 år 

siden? 
  

Har man spillet bold i England?   



For næsten 170 år siden ville man lave 

reg-ler for fodbold, så alle kunne spille 

på samme måde.  

Nogle syn-tes, at man gerne måtte 

spænde ben for andre spillere. Andre 

syn-tes, at det var for far-ligt.  

Først i 1880 kunne piger få lov til at 

spille fodbold.  



 Ja Nej 
For næsten 1700 år siden lavede man reglerne.   

For næsten 170 år siden lavede man reglerne.   
Man lavede reglerne, fordi fodbold var farligt.   
Man lavede reglerne, fordi alle skulle spille på 

samme måde. 
  

Nogle syntes, man gerne måtte kaste med vand.   
Nogle syntes, man gerne måtte spænde ben.   

Måtte pigerne spille fodbold i 1880?   



Fodbold-reg-lerne blev op-fundet i 

England. Fodbold styres af FIFA.  

FIFA laver kon-kur-ren-cer.  

Den største kon-kur-ren-ce i fodbold 

er VM i fodbold. Det holder man hvert 

fjerde år. Første VM blev holdt i 1930. 

Det blev holdt i U-ru-gu-ay.  

U-ru-gu-ay blev også verdens-mestre. 

De slog Argentina 4-2 i finalen. 



 Ja Nej 
Blev fodbold-reglerne opfundet i Ægypten?   
Blev fodbold-reglerne opfundet i England?   
Laver FIFA reglerne?   
Laver FIFA konkurrencer?   

VM er en lille konkurrence   
VM er den største konkurrence   

Tyskland vandt første VM.   



Fodbold spilles af to hold. På et hold er 

der 11 spillere. De to hold skal kæmpe 

om at få bolden ind i de andres mål. 

Har man scoret flest mål, når kampen 

er slut, har man vundet kampen.  

Man må ikke røre bolden med  

hænderne eller armene. Man må ikke 

skubbe. Man må gerne drible, aflevere, 

score, erobre bolden, tackle på bolden.  



 Ja Nej 
I fodbold spiller 4 hold mod hinanden.   

I fodbold spiller 2 hold mod hinanden.   
Der er 33 spillere i alt.   
Må man røre bolden med sin hånd?   

Må man røre bolden med sin fod?   
Må man røre bolden med sit hoved?   

Må man skubbe?   



I 2001 spurgte man folk over hele  

verden, om de spillede fodbold. 

I 2001 spillede over 240 millioner folk 

fra over 200 lande fodbold ofte. Det 

kræver kun en bold, så kan man spille. 

Derfor er det muligt for alle  

mennesker at spille fodbold.  

Nogen siger, at fodbold er den mest 

populære sport i verden. 



 Ja Nej 
I 2001 spurgte man 100 mennesker om de spillede 

fodbold. 
  

I 2001 spurgte man folk over hele verden om de 

spillede fodbold 
  

I 2001 spillede 100 mennesker fodbold.   
I 2001 spillede 240 millioner mennesker fodbold.   

Folk i rigtig mange lande spiller fodbold.   
Kun folk fra Ægypten spiller fodbold.   

Spiller du fodbold?   



En fodboldbane skal måle mellem 100 

og 110 meter i længden. Den skal måle 

64-75 meter i bredden. Når der er 

landskamp, skal banen være 105 meter 

lang og 68 meter bred. 

De lange linjer hedder side-linjer. De 

korte linjer hedder mål-linjer.  

Foran mål er der et straffe-sparks-

felt.  



 Ja Nej 
Kan du se en håndboldbane?   

Kan du se en fodboldbane?   
En fodboldbane er 250 meter lang.   
En fodboldbane kan være 105 meter lang   

En fodboldbane kan være 68 meter bred.   
De lange linjer hedder mål-linjer.   

De korte linjer hedder mål-linjer.   



Når bolden er ude af spil, kan man sætte 

spillet i gang med en af disse metoder: 

 Give bolden op. 

 Indkast 

 Målspark 

 Hjørne-spark 

 In-direkte frispark 

 Direkte frispark 

 Straffespark 



 Ja Nej 
Du kan se en fodboldspiller, der skyder straffe-

spark. 
  

Du kan se en fodboldspiller, der skyder hjørne-

spark. 
  

Når bolden har været ude af spil, kan man få ind-

kast. 
  

Når bolden har været ude af spil, kan man få fri-

spark. 
  

Når bolden har været ude af spil, må man gerne 

røre den med hænderne. 
  

Når bolden har været ude af spil, må man gerne 

skubbe til sin modstander. 
  

Kan man få straffespark?   



En spiller må ikke: 

 Sparke en modspiller 

 Spænde ben for en modspiller 

 Springe op på en modspiller 

 Spytte på en modspiller 

 Angribe en modspiller med skulderen 

 Slå en modspiller 

 Skubbe en modspiller 

 Tackle en modspiller 

 Lade som om man er skadet for at få frispark 

 Tage trøjen af når man har scoret 



 Ja Nej 
Må man gerne sparke en modspiller?   

Må man gerne sparke til bolden?   

Må man gerne sparke til en dommer?   

Må man gerne spytte på en modspiller?   

Må man gerne røre bolden med hænderne, hvis 

man er målmand? 
  

Må man gerne spænde ben for en modstander?   

Må man gerne smile til en modstander?   



Danmarks lands-hold spillede sin første 

lands-kamp i 1908 ved OL i London. 

Danmark vandt over Frankrigs andet-

hold 9-0 i kvart-finalen. Så vandt  

Danmark over Frankrigs første-hold. 

Danmark vandt 17-1. Den danske  

angriber Sophus Krølben Nielsen  

scorede 10 mål. Danmark vandt sølv ved 

OL i 1908.  



 Ja Nej 
Du kan se det danske landshold   

Du kan se et landshold fra Ægypten   

Du kan se et landshold fra Uruguay   

Det landshold vandt sølv ved OL i 1908   

OL betyder Ole Luk-øje.   
OL betyder Olympiske Lege   

Det landshold vandt 17-1 over Frankrig.   



Danmarks landshold vandt EM i 1992. 

Det var en over-ras-kel-se for alle. 

Danmark havde aldrig vun-det før.  

Danmark spillede mod Tyskland i  

finalen. Danmark vandt 2-0. 

Træneren hed Richard Møller Nielsen. 

Der var fest i hele Danmark, da  

landsholdet kom hjem fra EM. Alle  

danske fans var glade og jub-le-de.  



 Ja Nej 
Her kan du se mennesker, der holder fest.   

Her kan du se mennesker, der er sure.    

Her kan du se mennesker, der er glade, fordi det 

danske landshold blev verdensmestre. 
  

Her kan du se mennesker, der er glade, fordi det 

danske landshold blev europa-mestre. 
  

I 1992 blev det danske landshold europamestre   
Træneren hed Søren Lerby   

Træneren hed Richard Møller Nielsen.   



Her er Jon Dahl Tomasson. Han har  

engang spillet på det danske landshold. 

Han har også spillet i Holland i en klub, 

der hedder Fe-ye-noord.  

Jon Dahl Tomasson er den spiller, der 

har scoret flest mål for det danske 

landshold.  

Han har scoret 52 mål i 112 kampe.  



 Ja Nej 
Her kan du se Richard Møller Nielsen   

Her kan du se Jon Dahl Tomasson   
Han har været træner for det danske landshold   
Han har spillet på det danske landshold.   
Han har spillet flest kampe for det danske lands-

hold. 
  

Han har scoret flest mål for det danske lands-

hold. 
  

Han har scoret 52 mål for det danske landshold.   



Her er Peter Schmeichel. Han har også 

spillet på det danske landshold. Han var 

målmand. Han var verdens bedste  

målmand. Han var med til at vinde EM i 

1992.  

Peter Schmeichel har spillet 129 kampe 

for det danske landshold. Han er den, 

der har spillet flest kampe for det 

danske landshold.  



 Ja Nej 
Her kan du se Peter Schmeichel   

Her kan du se Peter Hansen   
Han har spillet på det danske landshold.   
Han har været målmand på det danske landshold.   
Han har scoret flest mål for det danske lands-

hold. 
  

Han har spillet flest kampe for det danske lands-

hold. 
  

Han har spillet 129 kampe for det danske lands-

hold. 
  


