
FØRING AV KAMPSKJEMA



VELKOMMEN!
HER ER EN VEILEDER SOM FORKLARER HVORDAN MAN FØRER 
KAMPSKJEMA I VOLLEYBALL

Øverst til høyre er kampskjemaet som brukes i 
NVBFs lavere divisjoner. 

Nederst er 3-settsvarianten som brukes i 
ungdomsturneringer og aldersbestemte NM. 

Det kan se litt skummelt ut, men er i virkeligheten 
ikke så vanskelig. 

Last ned og print gjerne ut kampskjema herfra: 
5-setts: https://32useq3tlqw71f1qduw3t0i2-wpengine.netdna-
ssl.com/wp-content/uploads/2019/10/kamprapportvolleyball.pdf
3-setts: https://volleyball.no/wp-content/uploads/2020/08/kampskjema-
for-3-settskamper.pdf

Du finner det også her: 
volleyball.no – praktisk info – skjema - kampskjema 



FØR KAMPEN STARTER



GENERELL INFO
FØR KAMPEN

Før kampen skriver man inn generell informasjon 
dersom dette ikke er forhåndsfylt. 
Turnering, arrangør, hall, dato, klokkeslett, klasse og lag. 

IKKE fyll inn i sirkelen hvor det står «A eller B», 
denne skal fylles ut etter at lagene har foretatt 
trekningen. 

Eksempelet under er fra et skjema fra TA som er 
fylt inn på forhånd. Kamper som er berammet i 
TA vil se slik ut når det hentes i TA. 



KAMPTROPP
FØR KAMPEN

Lagene skal ha registrert kamptroppen i MinVolleyball / 
TA før kampen (lavere divisjoner). Da vil kamptroppen 
være forhåndsutfylt. Denne må sjekkes og godkjennes 
av lagleder/kaptein. 

Eventuelt må lagene levere inn spilleliste til 
sekretariatet, eller lagene fyller inn spillelisten direkte i
skjema.

Spillerne skal skrives inn i rubrikken nede til høyre. Skriv 
alltid hjemmelaget til venstre og bortelaget til høyre. 
Ikke fyll inn «A» og «B»-rubrikkene. 

Eventuelle liberospillere føres under eget felt.

Lagkaptein markeres ved å sette en sirkel rundt 
nummeret til den aktuelle personen. Feltene under 
«støtteapparat» fylles ut så langt som mulig. 

C = Coach – må fylles ut
AC1 = Assistant coach
T = Teknisk personale / fysio
M = Medical doctor

Rutene som ikke brukes, strekes ut med en skrå strek.

Før kampstart skal både kaptein og trener for hvert av 
lagene signere nederst i rubrikken. Kaptein signerer som 

regel i forbindelse med trekning. Det er 2.dommer sitt ansvar 
å sørge for at signaturene er på plass. 

1 Tore Toresen
2 Lars Larsen
4       Mikkel Mikkelsen
5       Gunnar Gunnersen
8       Odd Oddesen
9       Lasse Lassesen
13     Ole Olsen
14     Per Persen

Trener Trenesen

3     Daniel Danielsen

Gunnar Gunnersen 
Trener Trenersen 

2       Knut Knutsen
3       Stian Stiansen
4       Otto Ottesen
6       Magne Magnesen
8       Kjetil Kjetilsen
9       Håvard Håvardsen

10 Inge Ingesen
11 Marius Mariussen 

Trener Trenesen

Knut Kuntsen
Trener Trenersen 

Bislett Spirit



KAMPTROPP
FØR KAMPEN

Kamptroppen kan bestå av opp til 14 spillere, men da skal 
2 spillere være liberospillere.

Spillere som IKKE er oppført på skjema kan ikke spille 
kampen.

• Hvis en spiller kommer etter kampstart kan han/hun 
spille hvis vedkommende er ført opp på skjema.

• Hvis en spiller som er ført opp på skjema ikke møter opp, 
strykes vedkommende etter kampen.

Hvis en lagleder ikke er tilstede ved kampstart, og 
dermed ikke kunne signere skjema, kan ikke 
vedkommende være lagleder med de rettigheter lagleder 
har. 

1 Tore Toresen
2 Lars Larsen
4       Mikkel Mikkelsen
5       Gunnar Gunnersen
8       Odd Oddesen
9       Lasse Lassesen
13     Ole Olsen
14     Per Persen

Trener Trenesen

3     Daniel Danielsen

Gunnar Gunnersen 
Trener Trenersen 

2       Knut Knutsen
3       Stian Stiansen
4       Otto Ottesen
6       Magne Magnesen
8       Kjetil Kjetilsen
9       Håvard Håvardsen

10 Inge Ingesen
11 Marius Mariussen 

Trener Trenesen

Knut Kuntsen
Trener Trenersen 

Bislett Spirit



DOMMERE OG TREKNING
FØR KAMPEN

Fyll inn dommere (som regel forhåndsutfylt i 
lavere divisjoner) og sekretær.

Nå må du vente på at dommerne skal trekke før 
du kan fylle ut noe mer. Det gjør de ca. 15 min 
før kampstart. Når trekningen er foretatt, kan du 
føre på hvilke av lagene som er A og B.  

Navn 1.dommer
Navn 2.dommer
Navn sekretær



ETTER TREKNING
FØR KAMPEN

Når 1.dommeren har foretatt trekning, får 
du beskjed om hvilket lag som starter på 
hvilken banehalvdel, og hvilket lag som 
starter med serve. Dette skal markeres på 
kampskjemaet.

Laget som starter til venstre for deg vil alltid 
være lag A, laget til høyre lag B. 

Fyll inn lagnavn, og kryss av for serve (S) på 
laget som skal starte med serve, og for 
mottak (M) om laget skal starte i mottak. 

Bislett Spirit



LAG A OG B
FØR KAMPEN

Du vet nå hvilket lag som er lag A og hvilket som 
er lag B. Du kan nå fylle ut rutene du lot stå 
tomme tidligere. 

BA

1 Tore Toresen
2 Lars Larsen
4       Mikkel Mikkelsen
5       Gunnar Gunnersen
8       Odd Oddesen
9       Lasse Lassesen
13     Ole Olsen
14     Per Persen

Trener Trenesen

3     Daniel Danielsen

Gunnar Gunnersen 
Trener Trenersen 

2       Knut Knutsen
3       Stian Stiansen
4       Otto Ottesen
6       Magne Magnesen
8       Kjetil Kjetilsen
9       Håvard Håvardsen

10 Inge Ingesen
11 Marius Mariussen 

Trener Trenesen

Knut Kuntsen
Trener Trenersen 

BA Bislett Spirit



OPPSTILLING
FØR KAMPEN

Når det nærmer seg kampstart, vil 2.dommer 
innhente oppstillingsslipper fra hvert av lagene.
Disse skal føres inn på kampskjemaet. Pass på at 
spillerne du fører opp i startoppstillingen står 
oppført i kamptroppen på kampskjemaet. 
Spillernumrene fylles inn under samme 
spillerposisjon som på oppstillingsslippen 
(romertall).

4 9 5 1 8 2

Bislett Spirit

Bislett



SERVEREKKEFØLGE
FØR KAMPEN

De nummererte, små rutene under 
spillernumrene nederst i sett-feltene (bildet 
under) markerer serverunde. Det lille 1-tallet 
markerer altså serverunde nr. 1, og altså i dette 
tilfelle første serve til spiller nr. 4. 
Når et lag vinner serven, skal en ny spiller serve, 
og dette markeres ved å sette en liten strek over 
nummeret i den første ledige serve-ruten under 
den respektive spilleren. 

I sett 1 skal spiller nummer 4 starte å serve hos 
lag A. Den første ruten hos lag B skal derfor ikke 
brukes, da spilleren i posisjon 2 vil være 
førsteserver på mottakende lag. Denne ruten 
krysses derfor ut. 

Når kampen starter skriver du inn starttidspunkt i 
ruten for start-tid. Her skal faktisk starttid 
noteres. 

4 9 5 1 8 2

14:32

2 3 8 6 4 9

Bislett Spirit



UNDER KAMPEN



POENGTELLING
UNDER KAMPEN

Så lenge det servende laget vinner 
ballvekslingen, trenger du kun å notere hvert 
poeng i ruten for poeng. Dersom lag A tar de 3 
første poengene, skal kampskjemaet se ut som 
vist her, med strek over 1, 2 og 3 i lag A sin 
poengrubrikk. 

4 9 5 1 8 2

14:32

2 3 8 6 4 9

Bislett Spirit



POENGTELLING
UNDER KAMPEN

Dersom lag B nå vinner det neste poenget, 
må du gjøre 3 ting:
1. Notere poenget for lag B i 

poengrubrikken. 
2. Så skal det noteres inn i serveruten til 

lag A hvor mange poeng de hadde når 
laget mistet serven (i dette tilfellet 3). 

3. Huk så av neste ledige serverute hos lag 
B. Her er det spiller nummer 3 som skal 
serve, og rute nummer 1 under denne 
hukes dermed av. Skjemaet skal nå se ut 
som vist. Så lenge lag B tar poeng 
trenger du bare å notere dette slik vi 
gjorde på forrige side for lag A. 

4 9 5 1 8 2

14:32

2 3 8 6 4 9

3

Bislett Spirit



POENGTELLING
UNDER KAMPEN

Skriv aldri inn i skjema FØR 1. dommer har vist 
hvem som har vunnet ballen!

Følg med på hva dommeren beslutter. Hvis det 
blir samtaler mellom kaptein og dommer om en 
ballveksling, skal du vente til denne samtalen er 
over og dommer viser hvem som har vunnet 
ballen.

Foto: Frode Andersen



FEIL SPILLER SERVER
UNDER KAMPEN

Sekretæren skal alltid sjekke hvem som er neste 
server.

Hva hvis du ser at feil spiller går for å serve?
• Du gjør ingen ting og lar spilleren serve. 

Når spilleren har servet gjør du 2. dommer 
oppmerksom på at det er feil spiller som 
har servet ifølge kampskjema.

• Laget straffes med tap av serve og 
motstanderlaget får et poeng.

• Spiller som skulle ha servet må stå i 
posisjon 1.



SPILLERBYTTER
UNDER KAMPEN

• 6 bytter pr. sett
• Spillerbytte foregår går innenfor 3-

meterlinjen
• 2. dommer gir signal om bytte og 

sjekker at sekretariatet har fått med seg 
spillerbyttet

• Bytte samme spiller mot hverandre
• Hvis det bes om spillerbytte med feil 

spiller skal sekretariatet informere 2. 
dommer

• Ekstra ordinært bytte, ved skade. (ikke 
libero)



SPILLERBYTTER
UNDER KAMPEN

Dersom et av lagene bytter en spiller, skal 
dette markeres. I eksempelet bytter lag A 
spiller nummer 5 mot spiller nummer 13. 
Dette markeres ved å skrive 13 i ruten under 
5-tallet i lag A sin rute. I ruten under 
noteres stillingen når byttet skjer. Her skal 
laget som gjør byttet sine poeng noteres 
først. 

Spiller nummer 5 er nå byttet ut, og kan 
bare byttes tilbake mot spiller nummer 13. 
Dersom dette skjer, setter du en ring rundt 
spiller nummer 13 og skriver stillingen 
byttet foregår på i ruten under. Husk at 
laget som foretar byttet sine poeng skal 
skrives først. 

4 9 5 1 8 2

14:32

2 3 8 6 4 9
13

3 1

3

Bislett Spirit

4 9 5 1 8 2

14:32

2 3 8 6 4 9
13

3 1

3

Bislett Spirit

3 5



TIMEOUT
UNDER KAMPEN

Dersom et lag tar timeout, finnes det en egen 
rute for dette på skjemaet. Denne finner du under 
delen der poengene føres, markert med «T». 
Dersom et lag tar timeout, føres dette ved å 
skrive stillingen timeouten tas på. Laget som tar 
timeout sine poeng skal skrives først. 

På skjemaet vist her har altså lag A tatt time-out 
ved stillingen 3-7. 

Hvert lag har 2 timeout per sett. 4 9 5 1 8 2

14:32

2 3 8 6 4 9
13

3 1

3

Bislett Spirit

3 7



AVSLUTNING AV SETTET
UNDER KAMPEN

Kampen bølger frem og tilbake, og til slutt vinner 
lag B 25-20. 
Noter umiddelbart sluttiden for settet. 
Sett 2 starter etter 3 minutter, og du kan notere 
starttiden for dette i ruten for neste sett. 
Sett ring rundt det siste poenget hvert lag har i 
serveruten. I poengrutene streker du under siste 
poeng og stryker ut resten av poengene med en 
vertikal strek. 

Når det nærmer seg neste sett, vil du få nye 
oppstillingslapper fra 2.dommer, og du fører 
dette og de påfølgende settene på samme måte 
som hittil. 

4 9 5 1 8 2

14:32

2 3 8 6 4 9
13

3 1

3 78 13 12 19 20 21
23 25

16 17 19
20

15:03Bislett Spirit

3 7



5. / 3.SETT
UNDER KAMPEN

Ved et eventuelt avsluttende sett til 15 poeng (3. eller 5.sett), bruker man 3 rubrikker for å føre poengene. 
Spillere som starter på laget til venstre for deg i dette settet, føres opp både til venstre og helt til høyre. 
Start med å fylle inn poeng som vanlig i de to rubrikkene til venstre. Ved sidebytte på 8 poeng, fører vi nå 
poeng i egen rubrikk for laget som nå står til høyre. Fortsett der du slapp fra forrige rubrikk. Det skal ikke 
føres dobbelt. 

BA A



SANKSJONER
UNDER KAMPEN

Dersom det blir utdelt sanksjoner i løpet av kampen, 
skal dette føres i egen rubrikk. 
A = tilsnakk (gult kort)
S = advarsel (rødt kort – motstander får et ekstra 
poeng som skal ringes rundt i poengoversikten)
U = utvisning for settet (ingen annen konsekvens)
D = diskvalifikasjon (ut av spilleområdet for resten 
av kampen)
Ved «forsinkelse» markeres dette med en F i 
kolonnen for enten «advarsel» eller «straff», 
avhengig av fargen på kortet. 

I rubrikkene for A, S, U, D skriver du spillernummeret 
til spilleren, eller C for trener. Noter hvilket lag det 
gjelder under A eller B, hvilket sett, og 
poengstillingen med poengene til laget som får 
sanksjon først. 

9 A 2 2 8



ETTER KAMPEN



RESULTAT
ETTER KAMPEN

Når kampen er ferdig (eller etter hvert sett hvis 
du har tid) skal hvert sett oppsummeres i den 
merkede rubrikken. 
Her skal du skrive inn
- Hvor lenge hvert sett varer
- Hvor mange poeng lagene tok (P)
- Antall vunne sett (V)
- Antall spillerbytter (S)
- Antall time-outs (T)
Når alle settene er ferdig, skal disse rutene 
summeres i bunnen. 
Kampens start og sluttidspunkt skal også skrives 
inn. Merk at du vil få en forskjell mellom totalt 
sett-tid og total kamptid siden sistnevnte er 
inkludert pausene mellom settene. 

Bislett Spirit

111 0 025200 31

Til slutt skriver man inn vinneren og 
settsifrene helt nederst i ruten. Du er nå så 
godt som ferdig med kampskjemaet, kun 
signering gjenstår. 



SIGNERING
ETTER KAMPEN

Kapteinen for hvert lag skal skrive under skjemaet 
etter at resultatet av kampen er ført, og du som 
sekretær skal signere. Når dette er i orden, sier du 
ifra til 2.dommer, som ser over og signerer. 

Signering skal skje i følgende rekkefølge: 
1. Sekretær
2. Kapteiner 
3. 2.dommer
4. 1.dommer – etter å ha kontrollert skjemaet

Når 1.dommer har signert skjemaet, kan ikke noe 
påføres skjema. Hvid noe skjer som tilsier at dette 
burde vært på skjema, skal det skrives egen rapport 
av 1.dommer. 

Navn 1.dommer
Navn 2.dommer
Navn sekretær

Gunnar Gunnersen Knut Kuntsen

Sign. 
Sign
.

Sign
.



FEILFØRINGER



FEILFØRING

Dersom det føres feil i skjemaet, skal dette ikke
rettes opp i skjemaet da kampskjemaet anses å 
være et juridisk dokument. 

Feilføring skal kommenteres i merknader. 
Merknaden skal gi informasjon om hvilket sett
det ble ført feil i, stillingen, hvilket lag det 
gjelder, og hva som skulle vært. 

Sett at sekretær hadde glømt å føre på et poeng 
til lag B i første sett når det andre byttet mellom 
spiller nr. 13 og 5 på lag A ble gjort, slik at 
stillingen egentlig var 3-6 i det byttet ble gjort. 

4 9 5 1 8 2

14:32

2 3 8 6 4 9
13

3 1

3

Bislett Spirit

3 5

Feilføring: 1.sett, lag B, bytte mellom spiller 5 og 13. Stilling i kampskjema: 3:5. Stilling var faktisk: 3:6.

PROTEST
Dersom det tilkommer en protest, skal det 
skrives en erklæring som beskriver 
hendelsen under «merknader». Denne skal 
signeres av kaptein. 



PRAKSIS



PRAKSIS

Prøv gjerne å føre kampskjemaet selv! Her er link 
til kamp som kan brukes med startoppstilling for 
de 2 første settene. 
https://www.youtube.com/watch?v=sDemK8eHaYs

Sett på pause dersom det går for fort eller du er usikker på noe.

Sett 1
Starttidspunkt i video: 03:35
Spirit starter med serve. 
Sett 2 
Starttidspunkt i video: 29:35
NTNUI starter med serve. 

Lykke til!


