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Indledning  
§ 1. Hensigten med disse propositioner er at uddybe det FÆLLES 
TURNERINGSREGLEMENT specielt for Danmarksserien i de regioner, hvor Volleyball 
Danmark varetager turneringsledelsen. Endvidere henvises der til Volleyball Danmarks 
øvrige reglementer. I de efterfølgende paragraffer vil det derfor være Danmarksserien i det 
nævnte område, der henvises til.   
 

Turneringsledelsen 
§ 2. Turneringsledelsen er Volleyball Danmarks turneringsleder (TL). Politisk ansvarlig for 
turneringen er Volleyball Danmarks turneringsudvalg (TU).  
 
§ 3. Fortolkning af disse propositioner afgøres af TL, hvis afgørelse kan appelleres til 
turneringsudvalget. 
 

Daglig administration 
 
Al henvendelse vedrørende turneringen skal ske til: 

Volleyball Danmarks 
Idrættens Hus 
Brøndby Stadion 20 
2605 Brøndby 
Mobil: 2877 2988 
E-mail: pmi@volleyball.dk 
 

 

Generelle bestemmelser 
Turneringsudskrivning, tilmeldingsfrister, turneringsstart 

§ 4. Danmarksserien udskrives for henholdsvis damer og herrer. 
 

Spillepladsen/hallen 
§ 5. Hallens indretning skal følge de retningslinjer, der er angivet i Volleyball Danmarks Hal-, 
bane- og rekvisitreglement. Det tilstræbes, at kampe i Danmarksserien afvikles på langbane i 
en hal. 
 
§ 6. Samtidig med indbydelse til turneringen fremsendes meddelelse om frist for indsendelse af 
haltider. Det påhviler den enkelte klub at skaffe den fornødne haltid til afvikling af kampe. 
Såfremt en klub ikke kan fremskaffe den fornødne haltid, vil klubbens hjemmekampe blive 
afviklet på udebane. 
 

Indbydelse og tilmeldingsfrister 
§ 7. Indbydelse – Der er fri tilmelding til Danmarksserien (se dog indbydelse). 
Indbydelse udsendes ultimo juni og sidste frist for tilmelding er søndag d. 23. august 2020. 
 
§ 8. Turneringen starter i uge 38 (19.-20. september). 
 

Holdfællesskaber 
§ 9. Ansøgningsfristen for indgåelser af holdfællesskaber er sammen med tilmeldingen til 
Danmarksserien. 
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Turneringsplan 
§ 10. Turneringsplan offentliggøres og udsendes i elektronisk form senest 14 dage før første 
kamp. Såfremt dette ikke kan overholdes, udsendes en særskilt plan for første spillerunde til 
de implicerede hold.  

TL udarbejder og vedligeholder turneringsplanerne, og de til enhver tid gældende 
turneringsplaner kan findes på resultater.volleyball.dk.  

I tilfælde af holdudtrækninger kan turneringsledelsen beslutte at omlægge turneringen. 

Hvis en klub har mere end ét hold i samme række, skal disse have en indbyrdes rangering, 
som skal være markeret med nummerangivelse, og det tilstræbes, at deres indbyrdes kampe 
spilles først i hver turneringshalvdel. 

I Danmarksserien og evt. Serie 1 afgøres placeringer efter følgende prioritet: 

1. Flest vundne kampe 
2. Opnåede points 
3. Sætforskel 
4. Boldforskel 
5. Indbyrdes kampe 

 
Turneringsstruktur 

§ 11. Alt efter antallet af tilmeldte hold udarbejder turneringslederen en passende 
turneringsstruktur. Udgangspunktet vil være en turneringsstruktur, hvor der spilles to kampe 
pr. spilledag og hvis muligt med 3 deltagende hold. I tilfælde af flere end 10-12 tilmeldte hold 
afgør turneringsledelsen, hvordan turneringen afvikles, herunder evt. oprettelse af en Serie 1 
række. Der arbejdes med udgangspunkt i, at turneringen bliver opdelt i et grundspil 
(efteråret) og et finale- og placeringsslutspil (foråret). 
 

Økonomi 
§ 12. Der betales følgende for deltagelse i Danmarksserien: 
Gebyr inkl. kredsholdslicens 4.850 kr. 
 
Alle klubber skal endvidere i henhold til de gældende regler betale kontingent til Volleyball 
Danmark. 
 
Hold, der er tilmeldt i Danmarksserien, deltager gratis i en eventuel lokal pokalturnering. 
 

Indbetaling 
§ 13. Volleyball Danmark udsender opkrævningerne og faktura til brug ved indbetaling af  
udeståender med Volleyball Danmark. 
 

Indsigelser 
§ 14. Eventuelle indsigelser mod bødeforlægget skal indsendes skriftligt til TL i Volleyball 
Danmark. Fristen for indsigelse er 10 dage, fra den dato som bøden er dateret. Indsigelsen 
fritager ikke for betaling. 
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Kampflytning/Afbud/Udeblivelse 
§ 15. Kun TL kan give tilladelse til at kampe flyttes. Kampe kan kun flyttes, hvis de 
implicerede klubber er enige herom. Kampe kan ikke flyttes fra et turneringshalvår (efterår / 
forår) til et andet. 
 

Procedure for anmodning om at få en kamp flyttet er følgende: 
§ 16. Proceduren for kampflytning i henhold til ovenstående beskrives her: 

1. Ansøgende klub kontakter modstanderklub og aftaler forslag til nyt kamptidspunkt. 
2. Ansøgende klub udfylder kampflytningsblanket eller fremsender en mail, som den 

sender til modstander for godkendelse. Såfremt en klub fremsender en mail, skal 
denne indeholde de oplysninger, som fremgår af kampflytningsblanketten. 

3. Modstanderklub skal inden 8 dage svare og sende kampflytningsblanket retur til 
ansøgende klub og til turneringsledelsen. Såfremt modstanderklubben ikke har svaret 
inden 8 dage, kontakter ansøgende klub turneringsleder, som herefter træffer en 
afgørelse. 

4. Turneringsledelsen beslutter, om kampen kan flyttes og meddeler resultatet til 
klubberne inden 8 dage. 

 
§ 17. Hvis en klub melder afbud til en eller flere kamp(e), bliver klubben pålagt et gebyr, som 
er det samme, uanset om kampen flyttes eller der meldes afbud. 

 Hvis kampen er flyttet/meldt afbud senest 21 dage før den oprindelige kampdato, 
udgør gebyret kr. 200 pr. kamp (normalt 400 pr. kampdag). 

 Hvis kampen er flyttet/meldt afbud senest 10 dage før den oprindelige kampdato, 
udgør gebyret kr. 350 pr. kamp (normalt 700 pr. kampdag). 

 Hvis kampen er flyttet/meldt afbud senest 2 dage før den oprindelige kampdato, 
udgør gebyret kr. 500 pr. kamp (normalt 1000 pr. kampdag). 

 Hvis der meldes afbud senere, vil det ikke være muligt at flytte kampen/kampene 
(§21). 

Det er den klub, som melder afbud, der er ansvarlig for, at der kommer en aftale om evt. 
kampflytning i stand. 
 
Kampflytningsgebyret opkræves efterfølgende af Volleyball Danmark.  
 
§ 18. Hvis der flyttes 2 kampe fra et trekantsstævne, har de resterende 2 klubber mulighed 
for at flytte deres indbyrdes kamp gebyrfrit, såfremt dette er aftalt og meddelt 
turneringslederen inden den oprindelige kampdato. Hvis denne kamp flyttes, overtager 
hjemmeholdet dommerforpligtelsen, bliver kampen liggende, er det forsat den oprindelige 
klub, der har ansvaret for at denne bliver dømt.     
 
§ 19. Flyttes en kamp uden TL's accept, betragtes begge hold som udeblevne og idømmelse 
af bøder som udeblevet uden afbud. 
 
§ 20. Ved kampflytning er det den klub, der ønsker kampen flyttet, der er ansvarlig for, at der 
stilles dommer til den flyttede kamp. 
  

Konsekvenser ved afbud/udeblivelser 
§ 21. Såfremt et hold udebliver eller melder afbud senere end 2 dage før kampdato, tabes 
kampen (0-3), (0-75). Holdet idømmes en bøde på kr. 750 pr. kamp. 
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§ 22. Hvis et hold er dømt som taber af en eller flere kampe som følge af overtrædelse af dette 
eller andre reglementer, dømmes holdet som taber af den konkrete kamp. Det er alene straffen 
for en konkret forseelse.  

 

Spillerne 
Aldersgrænser 

§ 23. Spillere født i 2005 eller senere skal have dispensation for at kunne deltage i 
seniorturneringen. 
 

Antal spillere – i laveste seniorrække 
§ 23A. I laveste seniorrække i den pågældende halvsæson, for både damer og herrer er det 
tilladt at spille med 5 spillere. Dette gælder dog ikke, hvis der er 6 (eller flere) kampklare spillere 
til rådighed. Hvis et hold består af mere end 5 spillere og får en eller flere spillere skadet, kan 
holdet spille videre med min. 5 spillere på banen. 
 

Når et hold spiller med 5 spillere på banen, spilles der altid uden en spiller på position 6. 
Regler for opstilling på banen jvf. §7.3 og §7.4 i de officielle volleyballregler skal overholdes. 
 

Reglen for brug af libero skal altid overholdes, og det er således ikke tilladt at spille med 5 
spillere på banen samt en libero. 
Dog indføres følgende særregel: Hvis et hold fx stiller med 7 spillere (hvoraf én af spillerne er 
libero) og får en spiller skadet (ikke liberoen), så kan holdet indskifte liberoen som ordinær 
spiller. 
 
§ 23B. Der kan i helt særlige tilfælde gives dispensation til, at en damespiller kan deltage på 
et herrehold i kredsturneringen efter forudgående ansøgning til turnerringsledelsen. 
Forudsætningen er at damespillerne ikke kan deltage på et damehold i samme klub eller en 
nærliggende klub. 
 

Personliglicens 
§ 24. Alle spillere, der skal deltage i Danmarksserien, skal løse personlig licens.  
Det kan gøres på http://minsport.volleyball.dk/Login.aspx  
 

Op- og nedrykning af spillere inden for samme aldersgruppe 
§ 25. Se mere under Volleyball Danmarks Fælles turneringsreglement.   
 

Spillernes påklædning 
§ 26. Samtlige spillere på de enkelte hold skal bære ens spilletrøjer, der alle er påtrykt 
nummer. Bemærk specielle trøjeregler er gældende for Liberoen.  
Nummeret skal placeres midt på såvel brystet som ryggen. Alle talværdier mellem 1 og 99 er 
tilladt. Tallenes farve skal tydeligt afvige fra trøjernes,  
I øvrigt henvises der til bestemmelserne i de officielle volleyballregler.  
 

Kampafvikling 
Stævnearrangør 

§ 27. Arrangørklubben er det hold, der har hjemmebane. 
 
§ 28. Den arrangerende klub er stævneleder og ansvarlig for kampenes afvikling herunder 
rettidig opsætning af banemateriel. Der skal være adgang til hallen/omklædningsrum 1 time 
før kampstart. Banerne skal være til rådighed 45 minutter før kampstart. Nettet skal være 
opstillet 30 min. før første kamp. Ved flere kampe starter anden kamp 30 min. efter 
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afslutningen af første kamp. osv. Kampene starter dog tidligst på det i turneringsplanen 
fastsatte tidspunkt. 
 
§ 29. Stævnelederen skal sørge for, at følgende er at finde på spillestedet: Kampskemaer, 
skriveredskaber og målepind skal forefindes i hallen. Det er underskriveren, der på vegne af 
klubben, er ansvarlig for, at holdsedlen har alle relevante oplysninger og underskrifter samt 
at alle underskrifter er påført kampskemaet før kampstart. Det er ikke tilladt at rette på eller 
ændre de af arrangørklubben før udfyldte felter på et kampskema. Stævnelederen er 
ansvarlig for at indsamle og sende kampskemaer og holdsedler samme dag som kampene 
er afviklet eller maile kampskemaer og holdsedler senest dagen efter kampene er afviklet. 
 
§ 30. Endvidere skal arrangørklubben indrapportere resultater af alle kampe via Volleyball 
Danmarks resultatformidling mobil.volleyball.dk senest ½ time efter sidste kamps afslutning i 
den pågældende hal. 
 
§ 31. Alle kampe spilles til 3 vundne sæt (Bedst af 5 sæt). 
 
§ 32. Pointgivning/placering 

 

 
§ 33. Nethøjder 
Damer  .................  : 2,24 meter Herrer  ................  : 2,43 meter 
 
§ 34. Turneringskampe skal spilles på den dag, det tidspunkt og det sted, som er fastlagt af 
turneringsledelsen. Er et hold grundet forsinkelse ikke spilleberedt på det i turneringsplanen 
fastsatte tidspunkt, men møder op i hallen, skal kampen afvikles, hvis der ikke er gået mere 
end 35 minutter. Modstanderholdet kan nedlægge protest, men er tvunget til at spille 
kampen. 
 

Kampskemaer, Holdsedler, Rotations- / opstillingssedler. 
§ 35. Volleyball Danmarks officielle kampskema anvendes i Danmarksserierne. Der 
anvendes den af Volleyball Danmark udarbejdede holdseddel, som afleveres ved 
sekretærbordet i udfyldt stand, senest 30 minutter før første kamp. Efter afleveringen kan der 
ikke ændres på eller påføres yderligere spillere på holdsedlen. Liberoen påføres holdsedlen 
inden denne afleveres. Der skal anvendes rotations- og opstillingssedler ved alle kampe. 

 
Dømning af kampe 

§ 36. Dommer-/sekretærpåsætning 
Dommere/sekretær påsættes til alle kampe ved klubangivelse, således at de enkelte 
hold/klubber skal dømme hinanden i forbindelse med stævner, hvor holdet/klubben selv 
spiller. Ved enkelte kampe stiller hjemmeholdet dommere/sekretærer til kampen. 
 
Mødetid for dommere/sekretær er min 25. minutter før kampstart.  

Der udbetales ikke dommerhonorarer klubberne imellem. Såfremt en klub vil afregne 
dommerudgifter til egne dommere, afholder klubben selv disse dommerudgifter. Eventuelle 
dommerhonorarer for sæsonen 2020-21 er 100 kr. pr. kamp.  

 Kampresultat Point vinder Point taber 
 3 – 0 3 0 
 3 – 1 3 0 
 3 – 2 2 1 
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I turneringen skal alle dommere som minimum have gennemgået Volleyball Danmarks 
Basis-dommeruddannelse eller have B-dommer certifikat eller mere. 

Bolde 
§ 37. Der skal spilles med Mikasa V200W, Mikasa MVA 200, Molten V5M5000. 
Arrangørklubben er ansvarlig for, at der er bolde til stede på spillepladsen til opvarmning for 
begge hold. 
 

Protester 
§ 38. Ved en protest henvises der til Volleyball Danmarks Fælles turneringsreglement.  
 
For at en protest kan blive behandlet, skal den være fulgt op af den protesterende klubs 
bestyrelse senest 1 uge efter, den er fremført over for dommeren. 
Opfølgningen skal bestå af dels en skriftlig redegørelse, dels et indbetalt protestgebyr på 
kr. 500,- pr. protest, som kun tilbagebetales, hvis protesten tages til følge. 
 

Op- og nedrykningsregler ved sæsonafslutning 
 
§ 39. Danmarksserien  
Vinderen af oprykningsspillet i foråret rykker op i 2. division jf. propositioner for 
Danmarksserien samt er vinder af det pågældende område. 

 

Fritagelse fra oprykning. Ansøgning om nedrykning. 
§ 40. Ansøgning om fritagelse fra oprykning til 2. division skal være indsendt til Volleyball 
Danmarks turnering senest 1. marts 2021.  
 

Opløsning af hold 
§ 41. Såfremt en klub skriftligt meddeler Volleyball Danmark turneringleder, at et hold ikke 
længere eksisterer, eller et hold bliver udelukket fra videre deltagelse i en række, trækkes 
alle dets kampe ud af stillingen, og klubben idømmes en bøde. 
 

Godkendelser/dispensationer 
§ 42. Ansøgning om godkendelser/dispensationer vedrørende Volleyball Danmarks 
Danmarksserie skal indsendes til Volleyball Danmarks turneringleder. 
 
HUSK!! Godkendelser/dispensationer/spilletilladelser er kun gyldig for en sæson af 
gangen, og udløber den 31 juli 2021. 
 

Bødestørrelser 
§ 43.  

a. Opløsning/udelukkelse af hold: 500 kr. 
B1. Afbud/kampflytning senest 21 dage før oprindelige kampdato (§17) 200 kr. 
B2. Afbud/kampflytning senest 10 dage før oprindelige kampdato (§17) 350 kr. 
c. Afbud/kampflytning senest 2 dage før oprindelige kampdato (§17) 500 kr. 
d. Udeblivelse af hold uden afbud eller afbud senere end 2 dage før 
oprindelige kampdato 

750 kr. 

e. Anvendelse af ulovlig spiller Kampen tabes:  500 kr. 
f. Mangelfuld eller ukorrekt udfyldt holdseddel:   100 kr. 
g. Manglende eller brug af ikke godkendt holdseddel:   100 kr. 
h. Ureglementeret påklædning: Bøde pr. spiller 50 kr. – dog max. 300 kr.  
i. Brug af ulovlig spiller: 200 kr. 
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j. Brug af ulovlig spiller - gentagelse: 400 kr. 
k. Misligholdelse af arrangørforpligtelser:  250 kr. 
l. Misligholdelse af dommerforpligtelser eller for sent fremmøde af dommer:   250 kr. 
m. Udeblivelse fra dommerforpligtelse:  500 kr. 
n. For sent indsendt kampskema & holdsedler 250 kr. 
o. Mangelfuldt eller ukorrekt udfyldt kampskema:   150 kr. 
p. Manglende eller sen indberetning af resultater:  200 kr. 
q. Manglende rekvisitter (kampskema, antenner, målepind, bolde, kantbånd, 
stillingstavle) pr. del 

100 kr. 

r. For sen anmodning om fritagelse for oprykning til 2. division (§50) 1000 kr. 
s. Manglende personlig licens (op til 6 x 170 kr.)  

 
§ 44. Såfremt særlige forhold gør sig gældende, kan Volleyball Danmarks turneringsudvalg 
dispensere fra ovenstående regler. 
 
Vedtaget af Volleyball Danmarks Forretningsudvalg 25. juni 2020. 


