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De Officielle volleyballregler – nu på engelsk. 

Bestyrelsen, Dommerstyregruppen og Spilleregelgruppen har besluttet, at vi i Danmark fremadrettet vil 

benytte den engelske version af ”De Officielle Volleyball-regler”, ”FIVB’s Refereeing Guidelines and 

Instructions” samt ”Casebook”. Der er tale om et forsøg, som vi vil evaluere løbende. 

Denne beslutning er truffet i erkendelse af, at stort set alle de personer, som anvender disse dokumenter, 

mestrer engelsk på et så godt niveau, at Spilleregelgruppens til tider begrænsede ressourcer, allokeres 

bedre til brug for regelfortolkninger og enkelte spørgsmål til sproglige oversættelser, fremfor en total 

oversættelse af disse 3 dokumenter. 

Således vil de gældende regler i Danmark fremadrettet være den til enhver tid tilgængelige version på 

www.volleyball.dk. Ydermere henledes opmærksomheden på, at FIVB’s Refereeing Guidelines and 

Instructions samt Casebook også er gældende officielle dokumenter på lige fod med Official Volleyball 

Rules. 

 

Regelændringer til den kommende sæson. 

Til den kommende sæson er der få ændringer til Official Volleyball Rules. 

De enkelte regelændringer kommenteres herunder. Ydermere er der vedlagt et notat fra FIVB, som på 

engelsk beskriver regelændringerne.  

Ny regel for modtagning med fingerslag. 

Den af FIVB tidligere annoncerede regel R.9.2.4 omkring servemodtagning med fingerslag, er blevet udsat 

på ubestemt tid, og er derfor ikke gældende i Danmark heller. Vær derfor opmærksom på, at det i forhold 

til det vedhæftede notat fra FIVB altså IKKE er gældende. 

Ændring i antallet af holdmedlemmer 

Et hold kan fremadrettet bestå af op til 12 spillere (inkl. Liberoer), 1 coach, 2 assistant coaches, 1 team 

therapist, 1 medical doctor.  

Skærm/Screening 

De ændringer som er beskrevet i den nye version af Official Volleyball Rules omkring screening, får ikke 

nogen praktisk betydning for, hvorledes reglen skal fortolkes. Der er alene tale om en korrektion af reglen, 

så den passer bedre til virkeligheden. 

  

http://www.volleyball.dk/


Rule 19 – The Libero Player 

I denne regel er der sket en teknisk ændring således at en ”illegal libero replacement” straffes på samme 

måde som en ”illegal substitution”. Det betyder kun, at disse fejl straffes ens, og har ikke nogen praktisk 

betydning i forhold til den fortolkning, som vi kendte tidligere. 

Ud over dette, er det nu op til Coach eller i dennes fravær Team Captain at afgøre, hvornår liberoen er 

unable to play, og en ny-udpegning (re-designation) kan finde sted.  

Sanktionsskala 

Til den kommende sæson ændres kortgivningen således, at et gult kort fremadrettet er en warning, som 

IKKE medfører point og serv til modstanderen, men er en formel advarsel til den pågældende spiller og i 

forlængelse heraf hele holdet.  

Derfor ser sanktionsskalaen ud som følgende: 

Warning – symbol yellow card 
Penalty : sanction – symbol Red card 

Expulsion: sanction – symbol Red + Yellow cards jointly 
Disqualification: sanction – symbol Red + Yellow card separately 

Det er intentionen, at det gule kort skal bruges præventivt, men det skal understreges, at det altså ikke er 

et krav, at der skal være givet et gult kort, inden der skrides til hårdere sanktioner. Det er til enhver tid op 

til førstedommeren at vurdere, hvilken sanktion en ukorrekt optræden skal medføre. 

 

Venlige hilsner 

Pva. Spilleregelgruppen 

Mads Olsen 

 

 

 

 

 


