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Specificering vedrørende bandeplaceringer til Volleyliga-kampe 
Vedtaget af TVD d. 26. september 2018. 

Dette dokument har til formål dels at specificere, hvilke bande-placeringer der er tilladt i 

Volleyligaen og dels at oplyse klubberne, om hvilke bander der har den højeste kommercielle 

værdi ud fra et TV-synspunkt. 

I sæsonen 2018/2019 er der krav om, at alle klubber som minimum har 8 bander, i sæsonen 

2019/2020 skal klubberne have 12 bander og fra sæsonen 2022/2023 er det et krav, at banen skal 

være fuldt omkranset af 24 bander. Vi opfordrer dog til, at klubberne implementerer 24 bander så 

hurtigt som muligt. 

Volleyball Danmark stiller som udgangspunkt kun krav til den del af banden, der vender ud mod 

spilleplanet. Undtaget er dog bande 23 og 24, her gælder krav både til forside og bagside.  

Bandens størrelse 

Alle bander skal måle 100x300 cm (HxB).  

Ønsker klubben dispensation for bandens størrelse, skal denne søges hos Turneringsledelsen, 

turnering@volleyball.dk . Det er alene ved ansøgning hos turneringsledelsen, at der kan 

dispenseres for bandernes størrelse. Denne dispensation skal søges inden 15. november.  

Fuldt omkranset bane jf. CEV 

De følgende forklaringer tager udgangspunkt i nedenstående bane. 
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Tilladte bande-kompositioner 

I Tabel 1 fremgår det, hvilke bande-kompositioner der er tilladt i forbindelse med Volleyliga-

arrangementer. 

Tabellen læses således: 

”Kamp-type”: Er der tale om en kamp, der streames på VolleyTV.dk, skal man følge 

kompositionerne i rækken markeret ”VolleyTV”. Streames kampen ikke på VolleyTV, er det stadig 

tilladt at bruge denne opsætning, men man kan også bruge de to alternativer. 

Bemærk, at har man kun 8 bander til en VolleyTV-kamp, skal servefeltet på 6,5m afgrænses synligt 

med tape.  

”Antal Bander”: Alt efter antal bander i klubben læser man kompositionen ud fra den relevante 

kolonne. Har man mere end 12 bander, men mindre end 24, skal opstilling som minimum opfylde 

kravet for 12 bander, de resterende bander kan placeres valgfrit, så længe de er opstillet 

symmetrisk omkring midterlinjen (nettet). 

 

 

 

Ønsker klubben dispensation for bandernes placering, skal denne søges hos Turneringsledelsen, 

turnering@volleyball.dk . Det er alene ved ansøgning hos turneringsledelsen, at der kan 

dispenseres for bandernes placering. Denne dispensation skal søges inden 15. november. 

 

 

 

 

 

Tabel 1

Kamp-type 8 12 24

VolleyTV
8, 9, 10, 11,

12, 13, 14, 15

2, 5, 8, 9,

10, 11, 12, 13

14, 15, 18, 21

Alle

Alm. Kamp

Alternativ 1

2, 3, 4, 5,

18, 19, 20, 21

1, 2, 3, 4

5, 6, 17, 18,

19, 20, 21, 22

Alle

Alm. Kamp

Alternativ 2

2, 5, 8, 10

13, 15, 18 ,21

1, 3, 5, 7,

9, 11, 12, 14,

16, 18, 20, 22

Alle

Antal Bander
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Kommerciel prioriteringsrækkefølge 

Det er Volleyball Danmarks opfattelse, baseret på international og national erfaring, at banderne 

omkring banen bør have følgende prioriteringsrækkefølge baseret på eksponering i en ”normal” 

streaming-produktion. Førstnævnte bande har højest værdi, sidstnævnte har lavest værdi og så 

fremdeles: 

 

1. Banderne 10+13 

2. Banderne 9+14 

3. Banderne 8+15 

4. Banderne 11+12 

5. Banderne 7+16  

6. Banderne 2+18 

7. Banderne 3+19 

8. Banderne 4+20 

9. Banderne 5+21 

10. Banderne 6+17 

11. Banderne 1+22 

12. Banderne 23+24 

Denne rækkefølge kan klubberne vælge at skele til, når der placeres bander ud fra de ovenstående 

krav til kompositioner. Vi opfordrer altså klubberne til, hvis der er sponsorer, som er mere værd 

end andre, at disse tildeles de højest prioriterede bandepar.  

 

Henrik Petersen  

Turneringsleder 

4326 2715 (direkte) 

2887 1601 (mobil) 

turnering@volleyball.dk  

DVBF Turnering, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby 
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