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VOLLEYBALL 
 

VEILEDNING I UTFYLLELSE AV 

VOLLEYBALL KAMPSKJEMA. 

(ALDERSKLASSER) 
 

 

 

Korrekt utfyllelse av kampskjemaet er nødvendig for en  tilfredsstillende avvikling av 

kampene.  Kampskjemaet utfylles med gjennomslag i tre eksemplarer. 
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FØR LODDTREKNING. 

  

A. Sekretæren fyller ut kampskjemaet med følgende opplysninger:  

  

 1. Kampens art og nummer.  

 2. Klasse  

 3. Lagenes navn.  

 4. Spillested/hallens navn.  

 5. Bane, dato og tidspunkt. 

 

 

 

 

 

B. Sekretæren mottar lagenes lagsedler 

og opplysningerne fra disse overføres til  

kampskjemaet.  

  

1. Lagenes navn.    

2. Lisens nr.   

3. Spillernes nummer og navn.  

4. Andre lagmedlemmers  

    navn.  

5. Libero-feltet (Libero skal  

    bare skrives her og   

    ikke i navnlisten ovenfor)  

  

Nummerne og navnene riktighet 

bekreftes ved, at lagkapteiner og 

trenerne underskriver i feltene nederst i 

rubrikken.  

  

Eventuelle tomme linjer i rubrikken 

annulleres ved overstrekning.  

  

Etter at kampskjemaet er underskrevet, 

kan lagenes sammensettning ikke  

endres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

ETTER LODDTREKNING, MEN FØR FØRSTE SERV. 

  

A. Førstedommeren gir sekretæren følgende opplysninger:  

  

 1.  Hvilke banehalvdel lagene starter på.  

   Laget som starter på banehalvdelen til venstre benevnes som lag A.  

  Laget som starter på banehalvdelen til høyre benevnes som lag B.  

 2.  Hvilket lag, som skal serve først.  

 

Etter at å ha mottatt disse opplysninger gjør sekretæren følgende:  

  

 1.  Noterer lagenes navn i rubrikken til 1.sett ved henholdsvis A og B svarende til 

den  banehalvdel, disse skal starte på.  

Settter så enten "X" over henholdsvis S og M for å markere, hvilket lag som 

skal serve først, og hvilket lag som skal motta først. 

 

 

 

 

2.  Noterer lagenes navn i rubrikken til 2.sett ved henholdsvis B og A som følge 

av skifte av banehalvdel mellem første og andre sett.  

Settter så enten "X" over henholdsvis S og M for å markere, hvilket lag som 

skal serve først, og hvilket lag som skal motta først. 

 

3 Hvis det skal spilles 3-sett kamp, skal det ny loddtrekning og rubrikken til  

3-sett  

utfylles etter opplysning om, hvem som skal serve først og på hvilken 

banehalvdel lagene starter.  

 Ved 5 sett kamper utfylles 3-sett nøyaktig som rubrikken til 1.sett.   

  

 4.  Hvis det skal spilles et 4.sett, utfylles rubrikken til 4.sett nøyaktig som til 

2.sett.  

  

 5.  Hvis det skal spilles et 5.sett, skal det ny loddtrekning og rubrikken til 5.sett  

Utfylles etter opplysning om, hvem som skal serve først og på hvilken 

banehalvdel lagene starter.  

  

B.  Sekretæren mottar lagenes oppstillingssedler fra trenerne.   

      På grunnlag av disse noteres spillernes nummer på linjen "rotasjonsordning". 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.  Når det fløytes til første serv noteres starttidspunktet for setttet i feltet start tid.  
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UNDER KAMPEN. 

  

Hver gang et lag vinner en spillperiode, scorer det ét poeng (Rally poeng-system).  

  

A. Kontroll av rotationsordenen og poengtelling:  

  

 1.  Hver av kolonnerne I - VI er oppdelt i åtte felter, som er nummert med sifrene 

1 - 8.  Disse felter brukes til at angi antallet av server som for den spiller, hvis   

      nummer er  angitt med romertallet.  

  

 2.  Den første serv markeres ved å streke 1-tallet i feltet i kolonne I.  

Når laget taper en spilleperiode, og serven overgår til motstander laget, noteres 

lagets samlede poengs i nevnte felt.  

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Ved første serveskifte tildeles det lag, som nå skal til at serve, ét poeng og som 

setttes et  "X" i feltet med 1-tallet i kolonne I.  

     Laget skal først rotere, således at spilleren i kolonne II rykker frem på 

     Servepositionen for å foreta lagets første serv.  

     For å angi, at det er denne spiller, som skal utføre lagets første serv, streker 

     sekretæren 1-tallet i kolonne II.  

     Når laget taper en spillperiode, noteres lagets samlede poengs i nevnte felt.  

  

 4.  På høyre side av kolonnerne I - VI finnes det for hvert lag en tallrekke fra 1 - 

45  

      Denne tallrekke brukes til å notere den løpende stilling. sifrene overstrekes  

      Etterhvert som det scores poeng. 
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Eksempel på et sett:  
  

 Lag A server første serv, og spiller nr. 8 server.  

 Laget vinner spillperioden og får ét poeng. Sett strek over 1-tallet i lagets 

poengkolonne. Neste spillperiode vinnes også av lag A. Sett strek over 2-tallet i lagets 

poengkolonne osv.  

  

 Etter å ha scoret 4 poengs taper lag A spillperioden. Notér tallet 4 i felt nr. 1 i 

kolonne I hos lag A. Dette viser lagets samlede scorede poeng, før det tapte 

spillperioden.  

 

Sekretæren fortsettter i den tilsvarende rubrik hos lag B. Laget tildeles ét poeng og felt 

1 i kolonne I annullerer med et "X". Heretter strekes 1-tallet i feltet i kolonne II. 

Streken i dette felt angir, at det er spiller nr. 1 hos lag B, som skal serve. Lag B vinner 

spillperioden. Settt strek  over 2-tallet i lagets poengkolonne.  

  

Når lag B taper den neste spillperiode. Notér tallet 2 i felt nr. 1 i kolonne II hos lag B. 

Dette viser lagets samlede scorede poengs, før den tapte spillperioden.  

 

 Deretter fortsettter sekretæren i lag A's rubrik. Laget tildeles et poeng og som setttes 

strek over 1-tallet i feltet i kolonne II for at vise, at det nå er spiller nr. 4, som er 

oppført i denne kolonne, som skal serve.  

    

Således fortsetttes hos henholdsvis lag A og lag B inntil setttet er forbi. Sekretæren 

noterer sluttidspunktet for  setttet i feltet, som er avsatt til det.  

 

Hvis det vinnende lag servet, noteres lagets poengtal i feltet i kolonnen hos den 

spiller, som servet sist, og markeres med en ring. Hvis laget vant det siste poeng ved 

serveskifte, noteres poengtallet i feltet hos den spiller som skulle til at serve, uten å 

overstreke serverundetallet i feltet. Heretter markeres også det tapende lags poengtal 

med en ring. De sist overstrekede poengs for begge lag strekes, og de ikke 

overstrekede tall i  poengkolonnerne annulleres med en loddret strek. 
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3 sett 

Etter loddtrekningen noteres A og B i sirklerne på den banehavldel hvor lagene 

starter.  

 

 1.  Deretter utfylles rubrikken til 3.sett, etter samme procedure som i 1.sett.  

Dog noteres oppstillingen på laget som starter på venstre banehavldel og i 

høyre del av rubrikken.  

2.  På tidspunktet for baneskift ved det 8. poeng noteres poengtallet for laget, som 

skifter fra venstre til høyre banehalvdel i feltet, som er merket "poeng ved skift 

av banehalvdel". De poeng, som heretter scores i setttet, skal strekes i den 

høyre poengkolonne. 

 

4.  Hvis, det er det modtagende lag, som scorer det 8. poeng, skal laget rotere, før 

det byttes banehalvdel, og den neste spiller i rotationsordenen skal serve.  

  

 5.    Heretter fortsetttes utfyllelsen av kampskjemaet, hvor man var kommet til ved 

baneskift. For laget som “skiftet til høyre del avrubrikken” fortsetttes som, 

hvor man sluttede før baneskift.  

  

D. Spillerbytte:  

  

Nummeret på den spiller, som kommer inn på banen, noteres under nummeret på den 

spiller, som skal forlate banen. Stillingen ved spillerbytte noteres i samme kolonne i 

det øverste av de to felt, som er merket "Stilling".  

Poengs for det lag, som foretar spillerbytte, noteres først.   

Hvis, den utskiftede spiller skal inn igjen på banen, noteres den aktuelle stilling i det  

Nederste av de to felter, som er merket "Stilling", og det setttes en ring omkring 

nummeret på den spiller som forlater banen, for at indikerer, at spilleren ikke kan 

komme inn igjen på banen på lovlig vis.  

Erstatninger av spillere, hvor en Libero er involveret, noteres ikke på kampskjemaet.  

 

Time-out:  

 Under hvert lags poengkolonne finnes to felter merket "T-O".  

 I øverste felt noteres stillingen ved lagets første time-out og   

 i nederste felt stillingen ved lagets andre time-out.   

 Poengs for det laget som ber om T-O, noteres først. 
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Alle sanktioner noteres i feltet "Straffer”  til høyre på kampskjemaet.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Sanktioner for "Ukorrekt opptreden"  (R.22)   noteres med henholdsvis 

spillernummer eller   "initialer for et  annet lagmedlem", (svarende til dem  

i rubrikken nederst til høyre på kampskjemaet) i den rette kolonne,  svarende til 

 sanktionens art.  

S = straff  

Utv. = utvisning for et sett   

Disk. = diskvalifikasjon for resten av kampen.  

A eller B for at indikere hvilket lag.   

Sett = hvilket  sett er det.   

Stilling = stillingen på det pågjeldenede tidspunkt.  

  Poengs for det lag som sanktioneres,  noteres først. 

 

Et poeng, som vinnes av et lag på grunn av"Ukorrekt opptreden – Straffes  for grov 

opptreden", markeres med en cirkel omkring tallet i poengkolonnen.  

  

 2.  Sanktioner for "Forsinkelse" (R.17) noteres med "F" for forsinkelse i den rette 

kolonne.    

H = henstilling, S = straff.  

   A eller B for at indikere hvilket lag.  

   Sett = hvilket sett er det.  

   Stilling = stillingen på det pågældende tidspunkt.  

   Poengs for det lag som sanktioneres, noteres først.  

 

Et poeng, som vinnes av et lag på grunn av"Straff for forsinkelse", markeres med en 

firkant omkring tallet i poengkolonnen.  

   

¨ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

ETTER KAMPEN. 

A. Sekretæren utfyller rubrikken "Resultat" i følgende rekkefølge: 

 

 

1. Noterer lag A i venstre del av 

  rubrikken, og lag B i høyre side.  

2.  I kolonnen "SETT (min)" angis i   

  parentesen varigheten avhvert sett.  

  Minutterne legges sammen,   

  og den samlede "setttid" noteres.  

3.  I kolonnerne "P" noteres oppnådde  

  poeng i hvert sett for hvert lag.  

  Kolonnerne legges sammen. 

4.  I kolonnerne "V" noteres "V" ved 

 det lag,   

Som har vunnet setttet, og kolonnerne “telles sammen” (Antallet av“V”-ere 

noteres).   

5.  I kolonnerne "SP" noteres antallet spillerbytter i hvert sett for hvert lag. 

Kolonnerne telles sammen. 

6.  I kolonnerne "T-O" noteres antallet av time-out's i hvert sett for hvert lag. 

Kolonnerne telles sammen.  

 7.  På nest nederste linie noteres tidspunktet for "kampstart" og "kamp slutt" og 

"total kamptid".  

 8.  På nederste linje noteres navnt på det vinnende lag, og på høyre side av 3-tallet 

noteres antallet sett, som er vunnet av det tapende lag.  

 9.  Generelt skal tomme felter og felter med verdien 0 etterlates blanke.  

  

B. Merknader:  

 Sekretæren skal i tilfelle av protest skrive, 

eller tillate lag kapteinen å skrive, en 

erklæring på kampskjemaet vedrørende 

episoden, som har været protestert mot. Lag 

kapteinenen skal underskrive denne erklæring. 

 

 

 C. Godkjenning.  

 Sekretæren påser, at kampskjemaet underskrives i følgende rekkefølge:  

  

 1.  Sekretæren.  

 2.  De to lag kapteinene.  

 3.  Andredommeren.  

 4.  Førstedommeren - skal kontrollerer kampskjemaet før det skrives under.  

   (Det skal også underskrives i "Bemerkninger", hvis som er noen)  

 

D. De tre eksemplarer av kampskjemaet fordeles med:  - originalen til kampens 

arrangør  - kopi til hjemmeklubben.   - kopi til gjesteklubben.  


