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§ 1 
Turneringsledelsen 
Stk. 1 Turneringsledelsen i Volleyligaen, 1. og 2. divisioner udgøres af Volleyball Danmarks 
Turneringsudvalg samt den administrative turneringsleder. 
 
Stk. 2 Turneringsledelsen har ansvar for og kompetence til at varetage den praktiske planlægning 
og afvikling af Danmarksturneringen. 
 
Turneringsleder 
 
Volleyball Danmark  
v/ Henrik Petersen 
Idrættens Hus  
Brøndby Stadion 20 
2605 Brøndby  
 
Tlf.: 28 87 16 01 
E-mail: turnering@volleyball.dk 
 

§ 2 
Kompetenceforhold 
Stk. 1 Fortolkninger af Propositionerne afgøres af Volleyball Danmarks Turneringsudvalg, hvis 
afgørelse kan appelleres til Volleyball Danmarks Disciplinærinstans. 
 

§ 3 
Stk. 1 Propositioner skal være vedtaget senest 15. august i det år, hvor turneringen starter. 
 

§ 4 
Spilledragt 
Stk. 1 Spillernes påklædning skal opfylde de til enhver tid gældende bestemmelser i de Officielle 
Volleyballregler samt Volleyball Danmarks reklamereglement. Følgende skal bemærkes: 
 Spilledragten skal være ens for alle spillere på holdet, dvs. ens spilletrøje og ens shorts. I 

tilfælde af, at et hold anvender Libero, skal denne/disse bære en trøje i en anden farve end de 
øvrige spillere. 

 Der skal anvendes spillernumre fra nummer 1 – 99, og nummeret skal være påtrykt tydeligt 
både foran og bag på trøjen. 
 Nummeret på ryggen skal være 20 cm i højden, og skal placeres centreret midt på ryggen. 
 Brystnummeret skal være 10-15 cm i højden, og skal placeres øverst og centreret på forsiden 

af trøjen. 
 Spillertrøjen skal på forsiden af trøjen påtrykkes klubbens logo. 
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 Såfremt der på ryggen ønskes påtrykt andet end reklame, klubnavn, byens navn eller spillerens 
efternavn skal dette godkendes af Turneringsudvalget.  
 

§5 
Kampafvikling 

• Kampene afvikles med e-Scoresheet som kampskema jf. vejledning  
• Kampene i Volleyligaen og 1. division skal afvikles med 3-boldsystem. Såfremt 

arrangørklubben ønsker det, kan de afvikle kampe i 2. division, med 3-boldsystem. Dette 
skal meddeles såvel udeholdet og dommeren senest 35 minutter før officiel kampstart. 

• Kampe i 1. og 2. division kan gennemføres med præsentation og speaker som i 
Volleyligaen. Dette skal i givet fald meddeles såvel udeholdet og dommeren senest 35 
minutter før officiel kampstart. 

 
§ 6 

Arrangørklubbens forpligtelser og ansvarsområder 
Stk. 1 Arrangørklubben skal:  
1. Stille med 2 sekretærer. De skal være til stede ved sekretærbordet senest 35 minutter før det 

fastsatte kamptidspunkt. 
2. Stille med minimum 2 boldlangere. De skal møde senest 30 minutter før, således at 

instruktionen kan ske inden lodtrækningen. 
3. Sørge for at bane og rekvisitter er opstillet i overensstemmelse med kravene i Hal-, bane- og 

rekvisitreglementet senest 45 minutter før det fastsatte kamptidspunkt. Dispensation kan i 
særlige tilfælde gives ved henvendelse til Turneringsledelsen. 

4. Stille med minimum 20 bolde til opvarmning, og boldene fordeles ligeligt mellem de to hold. Alle 
bolde skal være af samme mærke og model som kampbolden. 

5. Senest 30 minutter efter kampens afslutning indberette resultatet af kampen via Volleyball 
Danmarks online resultatformidling. 

6. Såfremt kampen ikke er spillet med e-Scoresheet som kampskema grundet tekniske problemer, 
anvendes papirkampskema som indsendes sammen med holdsedler til Volleyball Danmarks 
Turneringsleder samme dag, som kampen afvikles.  

7. Bolde 
• Arrangørklubben vælger hvilken model og type, der skal spilles med under kampen, og 

dommeren vælger kampboldene, blandt de bolde som arrangørklubben stiller til rådighed. 
• Der skal spilles med Mikasa V200W eller Molten V5M5000. 
• I Volleyligaen skal klubberne melde typen af kampbold ind til Volleyball Danmark før 

sæsonstart. Denne kan ændres med 1 måneds varsel ved en skriftlig meddelelse til 
turneringslederen.  

8. Der skal benyttes en højdejusterbar dommerplatform med god plads til dommerens 
bevægelsesfrihed. I Volleyligaen må der kun anvendes de dommerplatforme, der er monteret på 
netstolpen eller har et eller flere ben mod nettet, der fylder mindre end netstolpens diameter 
inklusive pude.  

 
§ 7  

Stk. 1 Danmarksturnering for seniorhold udskrives i følgende divisioner: 
• Volleyligaen for damer. 
• 1. division for damer (øst og vest). 
• 2. division for damer (øst og 2 puljer i vest). 
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• Volleyligaen for herrer. 
• 1. division for herrer (øst og vest). 
• 2. division for herrer (øst og 2 puljer i vest). 

 
Stk. 2 En klub/holdfællesskab kan kun være repræsenteret med ét hold i Volleyligaen for hhv. 
damer og herrer.  
 
Stk. 3 En klub/holdfællesskab kan være repræsenteret med ét hold i 1. division for hhv. damer og 
herrer (1. hold, wildcardhold eller 2. hold).  
 
Stk. 4 En klub/holdfællesskab kan være repræsenteret med maksimalt to hold i 2. division for hhv. 
damer og herrer (det ene hold kan være et wildcardhold). 
 
Stk. 5 Særlige vilkår er gældende for wildcardholds deltagelse i 1. eller 2. division, Se endvidere 
Reglement for Wildcardhold i Danmarksturneringen. 
 

§ 8 
Framelding 
Stk. 1 Såfremt en klub ikke ønsker, at et hold skal fortsætte i Danmarksturneringen, skal dette 
meddeles skriftligt til turneringsledelsen senest 1. april, hvis dette skal være gebyrfrit. 
 

§ 9 
Ansøgningsfrister 
Stk. 1 Ansøgning om holdfællesskaber / fornyelse af ansøgning om holdfællesskaber, der ønskes 
tilmeldt Danmarksturneringen, skal være Volleyball Danmark i hænde senest 1. april. 
 
Stk. 2 Ansøgning om fusion / sammenlægning af to eller flere klubber skal være Volleyball 
Danmark i hænde senest 1. marts. 
 
Stk. 3 Ansøgning om fritagelse for oprykning skal være Volleyball Danmarks turneringsleder i 
hænde senest 1. marts. 
 
Stk. 4 Ansøgning om ekstraordinær nedrykning skal være Volleyball Danmarks turneringsledelse i 
hænde senest 1. marts.  
 
Stk. 5 Ansøgning om navneændringer skal være Volleyball Danmark i hænde senest 1. april. 
 

§ 10 
Turneringsgebyr 
Stk. 1 Volleyball Danmark sender faktura til klubben med opkrævning af turneringsgebyret. Såfremt 
et hold ikke er frameldt Danmarksturneringen senest 1. april, vil klubben være pligtig at betale 
turneringsgebyret for den kommende sæson.  
 

§ 11 
Fortryk til Danmarksturneringen 
Stk. 1 Turneringsledelsen udarbejder rækkeinddeling for Danmarksturneringen. Der udsendes i maj 
et fortryk, som kan anvendes til reservering af haltider. 
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Stk. 2 Turneringen starter i september og afsluttes senest i maj. 
 
Stk. 3 Kampe i fortrykket kan flyttes, såfremt begge hold er enige. Klubberne skal ikke indsende 
deres skriftlige korrespondance til Volleyball Danmark, men gemme den, som dokumentation. Hvis 
kampflytningen ikke foretages af den officielle kontaktperson, skal det af korrespondancen 
fremgå, at den officielle kontaktperson er orienteret om kampflytningen.  
 
Stk. 4. Såfremt et hold har terminer der giver udfordringer med at stille hold, skal dette 
efterkommes såfremt arrangørklubben og turnering@volleyball.dk er informeret herom senest 1. 
juni. 
 
Stk. 5. I særlige tilfælde kan turneringsledelsen give tilladelse til, at to klubber spiller indbyrdes 
kampe i samme periode. 
 
Stk. 6 Holdene har krav på minimum én spillefri dag mellem kampene. 
 

§ 12 
Halreservationer 
Stk. 1 Det er den enkeltes klubs ansvar at sørge for haltider til afvikling af sine hjemmekampe, 
samt at informere sine samarbejdsorganer om eventuelle ændringer. 
 
Stk. 2 Tidsforbrug. 

• Til afvikling af én kamp kræves 3 timer - inkl. 45 minutter til opvarmning og 15 minutter til 
oprydning. 

• Til afvikling af yderligere kampe i samme hal kræves yderligere 2 timer pr. kamp - inkl. 30 
minutter til opvarmning. 

 
Stk. 3 Kampe skal primært afvikles med kampstart: 

• Lørdage og søndage i tidsrummet kl. 11.00-18.00. 
• Hverdage i tidsrummet kl. 18.30-20.30. 
• Klubberne skal tage hensyn til modstandernes rejsemuligheder ved fastlæggelse af 

kamptidspunkter. 
 
Stk. 4 Hvis det ikke er muligt at skaffe haltid i den weekend, hvor klubben er tildelt hjemmebane, er 
det tilladt at placere kampe på hverdage i ugen op til samme spillerunde/ kampweekend. 
 
For Volleyligaen gælder det, at kampe hvor klubben er tildelt hjemmebane i en weekend, kan 
placeres på fredage i ugen op til som led i klubbens strategi for at tiltrække flere tilskuere. Dette 
skal ske under hensyntagen til øvrige krav om kampfastsættelse på hverdage og spillefri dage for 
udeholdet. 
 
Stk. 5 Klubberne skal planlægge kampe på hverdage således (transporttid beregnes jf. 
maps.google): 
 Har udeholdet mere end 1½ times transport, dog i Volleyligaen 2 timers transport, kan 

kampen ikke spilles på en hverdag (undtaget er de Volleyligakampe som er fastsat som 
hverdagsrunder). 

mailto:turnering@volleyball.dk
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 Har udeholdet mellem 1-1½ times transport, dog i Volleyligaen 1½-2 timers transport, kan 
kampen tidligst spilles kl. 19.00. 

 Har udeholdet under 1 times transport, dog i Volleyligaen 1½ time, kan kampen tidligst 
spilles kl. 18.30. 

 Spilles der to kampe i samme hal, spilles der kl. 18:30 og kl. 20.30. Det af de to udehold som 
har længst transporttid, bestemmer om man vil spille første eller anden kamp. 

 Såfremt klubberne er enige herom, kan der dispenseres fra ovenstående regler. 
 

§ 13 
Turneringsstruktur for Danmarksturneringen for seniorer 
Stk. 1 Alle kampe i Danmarksturneringen for seniorhold spilles til tre vundne sæt. 
 
Stk. 2 Alle spørgsmål om placering i en række afgøres efter følgende principper: 
 

    1. Opnåede kamppoint 
I tilfælde af kamppointlighed: 2. Sætforskel 
I tilfælde af samme sætforskel:  3. Boldforskel 
I tilfælde af samme boldforskel: 4. Indbyrdes kampe 
 

Stk. 3 Pointgivning. 
 

Kampresultat Point Vinderhold Point Taberhold 
3 – 0 3 0 
3 – 1 3 0 
3 – 2 3 1 

 
Stk. 4 Alle spørgsmål om placering i forbindelse med indbyrdes kampe afgøres efter følgende princip-
per: 

   1. Opnåede kamppoint 
I tilfælde af kamppointlighed:  2. Sætforskel 
I tilfælde af samme sætforskel: 3. Boldforskel 
I tilfælde af samme boldforskel: 4. Mellem 2 eller flere hold, afgøres den 

indbyrdes placering gennem kamp(e) mellem 
de implicerede hold, hvis placeringen har 
betydning for op- og nedrykning eller 
fordelingen af medaljer. Turneringsledelsen 
fastsætter tid og sted for afvikling af 
kampen(e). 

 
§ 14 

Volleyligaen 
 
Grundspil 
Stk. 1 Volleyligaen består af 9 dame- og 10 herrehold. Turneringen afvikles som et grundspil med 
efterfølgende finale- og placeringsslutspil. I grundspillet møder holdene hinanden to gange. 
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DM-Kvartfinaler 
Der spilles følgende fire DM-kvartfinaler: 
Nr. 1 i grundspillet møder nr. 8 i grundspillet. 
Nr. 2 i grundspillet møder nr. 7 i grundspillet. 
Nr. 3 i grundspillet møder nr. 6 i grundspillet. 
Nr. 4 i grundspillet møder nr. 5 i grundspillet. 
 
Afvikling af DM-kvartfinaler 
DM-kvartfinalerne afvikles bedst af 3 kampe. Højest placerede hold i grundspillet har hjemmebane 
i 1. og en evt. 3. kamp. 
 
DM-Semifinaler 
De fire vindere af DM-kvartfinalerne deltager i DM-semifinalerne. 
 
Det højest placerede hold i grundspillet møder det lavest placerede hold i grundspillet i den ene 
DM-semifinale. 
 
Det næsthøjest placerede hold i grundspillet møder det tredjehøjest placerede hold i grundspillet i 
den anden DM-semifinale. 
 
Afvikling af DM-semifinalerne 
DM-Semifinalerne afvikles bedst af 5 kampe. Det højest placerede hold i grundspillet har 
hjemmebane i 1., 3. og en evt. 5. kamp.  
 

§ 15 
Placeringskampe Volleyliga herrer 5-7  
Stk. 1 De 3 bedst placerede (i grundspillet) tabere af DM-kvartfinalerne, spiller om placeringerne 
som nummer 5-7. Der spilles alle mod alle, henholdsvis én gang på hjemmebane og én gang på 
udebane. 
 
Placeringskampe Volleyliga herrer 8-10  
Den dårligst placerede taber af kvartfinalerne og nr. 9 og 10 i grundspillet spiller om placeringerne 
8-10. Der spilles alle mod alle, henholdsvis én gang på hjemmebane og én gang på udebane. 
 
Placeringskampe Volleyliga damer 5-9 
Nr. 5, 6, 7, 8 og 9 i grundspillet spiller om placeringerne 5-9. Der spilles alle mod alle, én kamp mod 
hver, enten ude eller hjemme. 
 
Pointtildeling i placeringsslutspil 
 
For alle placeringsslutspil gælder, at holdene tildeles følgende startpoint i placeringsslutspillet: 

• Ved dobbeltturneringer (hvor holdene mødes en gang hjemme og en gang ude) tildeles 
holdene point med spring på 3 point, dvs. det lavest placerede hold får nul (0) point, det 
næst laveste placerede hold får tre (3) point osv. 

• Ved enkeltturneringer (hvor holdene mødes en gang ude eller hjemme) tildeles holdene 
point med spring på 2 point, dvs. det lavest placerede hold får nul (0) point, det næst 
laveste placerede hold får to (2) point osv. 
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§ 16 

DM-finalerne  
Stk. 1 Vinderne af DM-semifinalerne møder hinanden i DM-finalerne. 
 
DM-finalerne afvikles bedst af 5 kampe. Det højest placerede hold i grundspillet har hjemmebane i 
1., 3. og en evt. 5. kamp.  
 
Bronzekampe 
Taberne af de to DM-semifinaler mødes i kampe om bronzemedaljerne. 
 
Bronzekampene afvikles bedst af 3 kampe. Det højest placerede hold i grundspillet har 
hjemmebane i 1. og en evt. 3. kamp. 
 
Kamptidspunkter 
Volleyball Danmark fastsætter kamptidspunkter for finale- og bronzefinalekampe. 
 
Protestkomite 
I forbindelse med afvikling af de afgørende DM-finaler og Bronzekampe udpeges en protestkomite. 
 
Protestkomiteen har beføjelse til at behandle protester, sanktionere jf. det fælles turneringsreglement 
og træffe afgørelse i spørgsmål, som ikke er beskrevet i regler og propositioner. 
 
Procedure for protest: 

• Kampen stoppes 
• Protestkomite tilkaldes 
• Protestkomite hører sagens parter og træffer en afgørelse 
• Kampen genoptages på baggrund af protestkomiteens afgørelse 
• Såfremt en protest ikke tages til følge opkræves den protesterende klub for protestgebyret 

 
Protestkomiteens afgørelse kan ikke ankes. 
 

§ 17 
Dansk mesterskab 
Vinderen af DM-finalen kåres til "Danmarksmester i volleyball”. Holdet modtager Danmarks 
Idrætsforbunds mesterskabsplaketter samt Volleyball Danmarks guldmedaljer. Endvidere 
modtager klubben en af Volleyball Danmark udsat vandrepokal samt en pokal til ejendom. 
Taberne af DM-finalen modtager Volleyball Danmarks sølvmedaljer. 
 
Vinderne af Bronzekampen modtager Volleyball Danmarks bronzemedaljer. 
 
Der er 22 medaljer i hver kategori. 
 

§ 18 
Europa Cup og NEVZA Club Championships 
Stk. 1 Deltagelse i Europa Cuppen tildeles til hold efter de af CEV vedtagne regler. 
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Stk. 2 Deltagelse i NEVZA Club Championships tildeles til hold efter de af NEVZA vedtagne regler. 
 

§ 19 
1. division og kvalifikation til Volleyligaen 
Stk. 1 1. division damer/herrer består af 2 puljer á 10 hold for damer og for herrer øst. Puljerne 
afvikles som en dobbeltturnering hvor holdene mødes ude og hjemme. Storebælt er fast grænse. 
 
Stk. 2 Det bedst placerede oprykningsberettigede (dvs. hvis klubben ikke har et 1. hold i 
Volleyligaen) og Volleyligacertificerede hold i hver 1. division som har opnået minimum en 3. plads 
i 1. division, spiller en kvalifikationskamp om oprykning til Volleyligaen. Vinderne af kampen rykker 
op i Volleyligaen, mens taberen spiller kvalifikation mod nr. 9 i Volleyligaen om en plads i 
Volleyligaen.  
 
Stk. 3 Hvis et Volleyligacertificeret hold er placeret lavere end en 3. plads i 1. division og holdet 
samtidigt ikke har spillet sig ud af rækken, kan holdet spille kvalifikationskamp om at rykke op i 
Volleyligaen, såfremt holdet er det bedst placerede oprykningsberettigede hold i rækken. 
 
Stk. 3A: Såfremt der kun er et (1) sådant hold i en (1) af 1. divisionsrækkerne, spiller dette hold mod 
nr. 10 i Volleyligaen såfremt nr. 10 ikke er rykket direkte ned. Såfremt nr. 10 i Volleyligaen er rykket 
direkte ned, spilles der i stedet mod nr. 9 i Volleyligaen. 
 
Stk. 3B: Såfremt der er et sådant hold i begge 1. divisionsrækkerne, mødes de to 1. divisionshold 
først i en kvalifikationsrunde, Vinderen af kvalifikationsrunden møder nr. 10 i Volleyligaen hvor 
vinderen opnår retten til at spille i Volleyligaen i den efterfølgende sæson. 
 
Stk. 4 Afvikling af kvalifikationskampe 
Kampene spilles bedst af to kampe. Såfremt stillingen er 1-1 i kampe, spilles der et Golden Set (1 
sæt til 25), der starter 5 min. efter den ordinære kamp er afsluttet. Der trækkes lod om 
hjemmebane i første kamp. Golden Set er at betragte som en ny kamp med samme holdopstilling 
som den ordinære kamp. Spillere der er blevet diskvalificeret i den oprindelige kamp, bliver fjernet 
fra holdkortet og kan ikke deltage i Golden Set. Kampene kan spilles over én kamp såfremt 
holdene er enige herom. 
 
Stk. 5 Puljevinderne i 1. division modtager 16 medaljer med angivelse af sæson og række. 
 

§ 20 
2. division 
Stk. 1 2. division damer/herrer (øst) består af 1 pulje á 11 hold, der spiller en dobbeltturnering hvor 
holdene mødes ude og hjemme. Storebælt er fast grænse mellem øst og vest. 
 
 
Stk. 2 2. division damer/herrer (vest) består af 2 puljer á 7 hold, hvor holdene møder hinanden 3 
gange (ude og hjemme, samt 3. kamp på ude eller hjemmebane). 
 
Stk. 2 Puljevinderne i 2. division modtager 16 medaljer med angivelse af sæson og række. 
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§ 21  
Op- og nedrykning 
 
Stk. 1  
 
Volleyligaen 
Hold der spiller i Volleyligaen udpeges på baggrund af en certificering samt kvalifikation fra 1. 
division jf. § 19. 
 
Der spilles med maksimalt 10 hold i Volleyligaen for hvert køn. Såfremt der ikke er 10 hold i en 
række, vil certificerede hold i 1. division kunne rykke op evt. via kvalifikationsspil. 
 
Retningslinjer for certificering til Volleyligaen er beskrevet i ”2.3.2 Procedure for certificering af 
hold til Volleyligaen”.  
 
Stk. 2 Nedrykkere i 1. division 
 
Herrer/damer øst 
Som udgangspunkt: 
 Nr. 8 kan rykke ned eventuelt via kvalifikationskampe 
 Nr. 9 kan rykke ned eventuelt via kvalifikationskampe 
 Nr. 10  rykker ned 
 
Herrer/damer vest 
Som udgangspunkt: 
 Nr. 8 kan rykke ned 
 Nr. 9  rykker ned 
 Nr.10 rykker ned 
 
Undtagelser 
A: Såfremt et eksisterende hold i Volleyligaen ikke certificeres til Volleyligaen, er det pågældende 
hold at betragte som ordinær nedrykker til 1. division. Såfremt dette er tilfældet, rykker der 
yderligere et hold ned i de lavere rangerede rækker. 
 
B: Såfremt der rykker flere hold ud af Volleyligaen end der rykker op i Volleyligaen fra en øst/vest 1. 
divisions række, træffer Turneringsudvalget afgørelse om op- og nedrykning 
 
C: Såfremt en klub/holdfællesskab har et hold i 1.division, eller har et hold der ikke certificeres til 
Volleyligaen, er ingen af klubbens/holdfællesskabets øvrige hold berettiget til at rykke op i 1. 
division eller spille kvalifikation til 1. division. 
 
D: Såfremt en klub spiller kvalifikationskampe om oprykning til Volleyligaen, kan ét af klubbens 
hold i 2. division godt rykke op i 1. division uanset udfaldet af kvalifikationskampene til 
Volleyligaen. 
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Op- og nedrykkere i 2. division 
 
Herrer/damer øst 
Som udgangspunkt: 
 Nr. 1  rykker op i 1. division 
 Nr. 2 spiller eventuelt kvalifikation om oprykning til 1. division 
 Nr. 3-7 forbliver i 2. division 
 Nr. 8 kan rykke ned eventuelt via kvalifikationskampe Nr. 9 kan rykke ned 
eventuelt via kvalifikationskampe   
 Nr. 10  rykker ned 
 Nr. 11 rykker ned 
 
Herrer/damer vest 
Som udgangspunkt: 
 Nr. 1 rykker op i 1. division 
 Nr. 2-5 forbliver i 2. division 
 Nr. 6 kan rykke ned eventuelt via kvalifikationskampe 
 Nr. 7 rykker ned 
 
Såfremt der indplaceres wildcardhold i 2. division, vil der være ekstra nedrykker(e). 
 
Ønsker et oprykningsberettiget hold ikke at rykke op i 1. division, overgår oprykningspladsen til det 
næste oprykningsberettigede hold i rækken, forudsat at holdet ikke har spillet sig ud af rækken.  
 
Et hold, der er placeret dårligere end nr. 3 i 2. division, kan rykke op i 1. division via 
kvalifikationskamp. Ønsker en klub dette, skal dette meddeles til Turneringsadministrator senest 1. 
marts i sæsonen. 
 
Såfremt hold fra Danmarksserien ikke ønsker oprykning, vil der være færre nedrykker(e). 
 
Kvalifikationskampe 
Kampene spilles bedst af to kampe. Såfremt stillingen er 1-1 i kampe, spilles der et Golden Set (1 
sæt til 25), der starter 5 min. efter den ordinære kamp er afsluttet. Der trækkes lod om 
hjemmebane i første kamp. Golden Set er at betragte som en ny kamp med samme holdopstilling 
som den ordinære kamp. Spillere der er blevet diskvalificeret i den oprindelige kamp, bliver fjernet 
fra holdkortet og kan ikke deltage i Golden Set. Kampene kan spilles over én kamp såfremt 
holdene er enige herom. 
 
Danmarksserien (fire rækker): 

Nr. 1  rykker op i 2. division. 
Nr. 2 fra SVBK spiller kvalifikation om oprykning til  2. division 

 
Ønsker et oprykningsberettiget hold ikke at rykke op i 2. division, overgår pladsen til det næste 
oprykningsberettigede hold i rækken. 
 
Et hold, der er placeret dårligere end nr. 3 i Danmarksserien, kan ikke rykke direkte op i 2. division. 
Et hold, der er placeret dårligere end nr. 3 i Danmarksserien, kan rykke op i 2. division via 
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kvalifikationskamp. Ønsker en klub dette, skal dette meddeles til Turneringsadministrator og 
kredsadministration senest 1. marts i sæsonen. 
Senest 4. april i sæsonen skal Volleyball Danmarks turneringsleder fra kredsenes turneringsledelse 
have modtaget indberetning om den endelige stilling i kredsenes øverste række. 
 
Stk. 2 Hvis et hold rykker ned i en lavere række, placeres klubbens eventuelle 2. hold i denne 
division som det lavest placerede hold og dermed som en af de ordinære nedrykkere uanset 
opnået placering.  
 
Undtagelser: 
 Såfremt en klub ”kun” har ét hold i 2. division, vil dette fastholde sin plads i 2. division.  
 Såfremt en klub ”kun” har ét hold i 2. division, vil klubbens hold i Danmarksserien være 

oprykningsberettigede. 
 

Stk. 3 Et hold, der ikke tilmeldes til næste års turnering, fastholdes den placering som holdet havde 
ved sæsonafslutningen, og holdet trækkes ud af rækken for den efterfølgende sæson, og der skal i 
stedet findes en ekstra oprykker fra rækken under. 
 
Stk. 4 Såfremt der opstår ledige pladser på grund af holdudtrækninger, udelukkelse, manglende 
tilmelding eller af andre årsager, beslutter Turneringsledelsen hvorledes disse ledige pladser 
besættes. 
 

§ 22 
Wildcardhold 
Stk. 1 Wildcardhold følger den almindelige op- og nedrykning. 
 

§ 23 
Kampflytninger 
Stk. 1 Kampe kan gebyrfrit flyttes i henhold til Fælles Turneringsreglement, hvis turneringslederen 
modtager ansøgningen umiddelbart efter forholdet er kendt. 
 
Stk. 2 Kampflytninger ud over disse kan imødekommes når begge hold er enige om flytningen. Der 
pålægges gebyrer jf. Gebyrer- og bødestørrelser for Danmarksturneringen og 
Landspokalturneringen 

 
Stk. 3. Proceduren for kampflytning i henhold til ovenstående beskrives her: 
1. Ansøgende klub kontakter modstanderklub og aftaler forslag til nyt kamptidspunkt. 
2. Ansøgende klub fremsender en mail til modstanderen for godkendelse. 
3. Modstanderklub skal inden 8 dage svare ansøgende klub og turneringslederen. Såfremt 

modstanderklubben ikke har svaret inden 8 dage, kontakter ansøgende klub, turneringslederen. 
4. Turneringsledelsen beslutter om kampen kan flyttes og meddeler resultatet til klubberne senest 

8 dage efter ansøgningen er modtaget. 
 

Stk. 4 Ønske om kampflytning i henhold til stk. 2, der er turneringsleder i hænde senere end 14 
dage for kampe i Volleyligaen og 3 dage for kampe i 1. og 2. division før oprindelig kampdato, 
imødekommes ikke. 
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Stk. 5 Hold der deltager i enten Europa Cup-kampe, kampe som Volleyball Danmark ligestiller 
hermed, eller hvis holdet har deltagelse på repræsentative danske hold i henhold til Fælles 
Turneringsreglement, har ret til 48 kampfrie timer før og efter den forriges aktivitets/kamps 
starttidspunkt hvis aktiviteten/kampen er afholdt i Danmark, dog 72 timer hvis aktiviteten/kampen 
er afviklet i udlandet. 
 
Stk. 6 Såfremt en kamp udsættes, skal ny dato være aftalt senest 14 dage herefter. I modsat fald 
kan turneringslederen dømme begge hold som tabere – udeblevet uden afbud. Dog kan 
turneringslederen nedsætte denne frist hvis den udsatte kamp var planlagt inden for de sidste 6 
uger af grundspillet. 
 
Stk. 7 Såfremt et hold har ungdomsspillere der skal deltage på et ungdomshold i et 
ungdomsstævne, der fremgår af rundefortrykket, eller lokal DM-kvalifikations kampe til DM, har 
holdet krav på at kunne flytte kampe i 1-2. division. Det samme gælder hvis ungdomsspilleren skal 
deltage i landsdækkende Talentcenteraktiviteter eller i beachvolleyballsamlinger arrangeret af 
Volleyball Danmark.  
 
Det er gebyrfrit at flytte disse kampe, såfremt holdet opfylder betingelserne. Kampe i efteråret skal 
være aftalt senest den 15. august, og kampe i foråret skal være aftalt senest 1. december. I 
forbindelse med flytninger herefter opkræves almindeligt kampflytningsgebyr, men modstanderen 
vil ikke kunne nægte at flytte kampen. 
 
Stk. 8 Turneringsudvalget kan i helt særlige tilfælde vælge at flytte en kamp, såfremt de involverede 
klubber ikke kan opnå enighed omkring en eventuel kampflytning. 
 

§ 24 
Konsekvenser ved udeblivelser 
Stk. 1 Såfremt et hold udebliver med eller uden afbud, tabes kampen (0-3), (0-75). Holdet idømmes 
en bøde jf. bødeappendiks tillagt det beløb, der ved udeblivelse er sparet i rejseudgifter. 
 

§ 25 
Trækning af hold efter frameldingsfristen 
Stk. 1 Såfremt en klub efter frameldingsfristen skriftligt meddeler, at et hold ikke ønsker deltagelse, 
trækkes holdets evt. spillede kampe ud af stillingen og de resterende kampe aflyses. 
 
Stk. 2 Hvis holdet har færdigspillet grundspillet, udtrækkes disse kampe dog ikke. 
 
Stk. 3 Såfremt trækningen sker inden første turneringskamp, vil holdet ikke indgå i udligningen af 
dommer- og kørselsudgifter for den aktuelle sæson. 
 

§ 26 
Konsekvenser ved trækning eller udelukkelse af hold 
Stk. 1 Hold, der udelukkes fra eller trækkes ud af Danmarksturneringen, mister enhver rettighed i 
forhold til sin hidtidige placering og opnåede resultater. Holdet placeres i den afsluttende stilling 
som nummer sidst. Holdet kan i den efterfølgende sæson ikke deltage i Danmarksturneringen. 
Klubbens hold kan i den efterfølgende Danmarksturnering ikke deltage i den række, hvorfra holdet 
er trukket eller udelukket. 
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§ 27 

Anvendelse af ikke-spilleberettigede spillere 
Stk. 1 Hvis der på et hold deltager en spiller, der i henhold til Volleyball Danmarks reglementer ikke 
er spilleberettiget, straffes holdet, som angivet i det pågældende reglement. 
 

§ 28 
Særlige forhold 
Stk. 1 Såfremt særlige forhold gør sig gældende, kan Turneringsudvalget dispensere fra 
ovenstående regler. 
 

§ 29 
Dommerpåsætning 
Stk. 1 Dommerpåsætningen foretages i alle divisioner af Volleyball Danmarks 
Dommerpåsætningsgruppe. 
 
Stk. 2 Kampe i Volleyligaen skal afvikles med 2 uddannede DT-dommere. 
 
Stk. 3 Der kan påsættes linjedommere i udvalgte kampe. 
 
Stk. 4 Kampe skal så vidt der er muligt afvikles med to dommere. Såfremt der grundet 
dommerudeblivelse mangler dommere i 1. eller 2. division, skal arrangørklubben forsøge at finde 
en erstatning. Det samme gælder hvis der er påsat ”vakant dommer”. Såfremt det ikke er muligt at 
afvikle kampen med to dommere kan kampen afvikles med én dommer. 
 
Stk. 5 Såfremt det ikke er muligt at finde en dommer, skal arrangørklubben finde en person, der kan 
lede kampen. Hvis dette er umuligt, kan de implicerede klubber søge turneringsledelsen om 
refusion af udgifterne til rejse og halleje. 
 

§ 30 
Behandling af protester 
Stk. 1 Proceduren for afgivelse af protester fremgår af det Fælles Turneringsreglement. Hvis en 
protest tages til følge og der er dekreteret omkamp, vil omkampen kun blive arrangeret hvis det 
protesterende hold ønsker det. 
 

§ 31 
Roster i Web Competition Manager 
Stk. 1 Klubberne skal sørge for at spillerlisten i Web Competition Manager (WCM) er opdateret. 
Følgende skal være opdateret i WCM senest 24 timer før kampstart: 

• Klublogo 
• Holdbillede 
• Alle spillere på holdet. En spiller skal benytte samme nummer gennem hele sæsonen 

 
I Volleyligaen gælder yderligere følgende regler: 

• Alle data, foto mv. skal være opdateret senest 3 dage før første turneringskamp, eventuelt 
med provisorisk foto. 

• Der skal forefindes et professionelt holdbillede, der er retvisende for holdet. 
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• Alle spillerprofiler skal opdateres med alle data, og alle spillere skal være på rosteren. 
Spillere der er stoppet i klubben, skal fjernes fra rosteren senest 3 dage efter at spilleren er 
stoppet. 

• Nye spillere skal tilføjes roster senest 24 timer inden kampstart. 
 

§ 32 
Holdsedler  
Stk. 1 Såfremt holdet ikke afleverer elektronisk holdseddel jf. Guide i Officiel Roster skal Volleyball 
Danmarks holdseddel benyttes. 
 

§ 33 
Rotationssedler 
Stk. 1 Rotationssedler skal benyttes ved alle kampe i Danmarksturneringen. 
 
 
 
Vedtaget af Volleyball Danmarks Liga- og divisionsudviklingsudvalg 4. juli 2022. 
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