
DM i Beachvolleyball for klubhold (4 mod 4) 

Der spilles efter følgende regler: 

https://www.fivb.org/EN/BeachVolleyball/Document/2019/World_Beach_Games/FIVB-
4x4_BeachVolleyball_Rules2018_2019-EN-v01.pdf 

Et par uddrag/uddybninger: 

Holdet/spillere 

 Et hold består af op til 6 spillere samt en træner/coach. 
 Der er 4 spillere på bane af gangen. Udskiftninger følger regler fra volleyball. 
 En af spillerne er anfører og kun denne kan henvende sig til dommeren for uddybning af en kendelse. 
 Anføreren samt coachen kan anmode om time-out og udskiftning. 
 Spillere skal spille barfodet. 
 Spilledragten skal være ens (over- og underdel) og spillerne skal have nummer på min. overdel. 

Kampen 

 Alle kampe spilles bedst á 3 sæt (se propositioner for yderligere oplysning). 
 Holdets startopstilling angiver rotationsrækkefølgen for spillerne på banen. Denne rækkefølge skal 

opretholdes i hele sættet. Serveordenen bestemmes af holdets startopstilling og skal opretholdes i hele 
sættet. 

 Spillerne er frie til at positionere sig. Der er ingen bestemte positioner på banen. 
 Hvert hold kan højst anmode om én timeout og fire udskiftninger pr. sæt. 
 En spiller i startopstillingen kan forlade spillet, men kun én gang i et sæt, og genindtræde, men kun én gang i 

et sæt, og kun til spillerens tidligere position i startopstillingen. 
 En spiller kan erstatte enhver spiller i startopstillingen, men kun én gang pr. sæt, og spilleren kan kun 

erstattes af den samme spiller fra startopstillingen. 
 En spiller, der ikke kan fortsætte med at spille på grund af skade eller sygdom, bør erstattes lovligt. Hvis 

dette ikke er muligt, har holdet ret til at foretage en ekstraordinær udskiftning. 
 En ekstraordinær udskiftning betyder, at enhver spiller, der ikke er på banen på tidspunktet for 

skaden/sygdommen, kan erstatte den skadede/syge spiller i spillet. En ekstraordinær udskiftning skal 
registreres på kampskemaet som en del af det samlede antal udskiftninger i sættet. Den erstattede spiller 
må ikke deltage i kampen igen. 

 *En udvist eller diskvalificeret spiller skal udskiftes øjeblikkeligt gennem en normal udskiftning. Hvis dette 
ikke er muligt, erklæres holdet for ufuldstændigt og taber sættet (se mere under sanktioner). 

Spillet 

 Hvert hold har ret til maksimalt tre berøringer for at returnere bolden over nettet. 
 En fuldført blokade tælles altså som holdets første berøring. Holdet vil derfor kun have yderligere to 

berøringer efter en blokade. En fuldført blokade defineres ved, at en af spillerne i blokaden berører bolden. 
 Bolden må ikke gribes eller kastes. Der kan returneres i alle retninger. Der ses lempeligt på hævninger 

(fortolkning som volleyball hævninger). 
 I en defensiv handling på et hårdt angreb (hard driven ball), kan boldens kontakt forlænges et øjeblik, selvom 

der anvendes fingerslag. 

Fejl i spillet 

 En spiller fuldfører et angreb ved hjælp af en åben hånd (lob), eller ved brug af fingerspidser, der ikke er 
stive og sammen. 

 En spiller fuldfører et angreb med fingerslag, som har en bane, der ikke vinkelret af skuldrenes linje. 
Undtagelsen er, hvis spilleren forsøger at hæve bolden til en medspiller. 

 

 



Advarsler og sanktioner ved dårlig opførsel og forsinkelse (som i volleyball) 

Kategori Gang Udført af Sanktion Kort Konsekvens 
 
 
Mild grad af 
dårlig opførsel 

Første   
 
Ethvert 
holdmedlem 
 

Betragtes ikke 
som sanktion 

Intet  
Præventivt – ingen straf 
 Anden Betragtes ikke 

som sanktion 
Gult 

Gentagelse 
Hver gang 

Straf Rødt Et point og serv til 
modstanderholdet 

 
Grov 
opførsel 
Hele kampen 
Anderledes end 
beachvolleyball 

Første  Ethvert 
holdmedlem 

Straf Rødt Et point og serv til 
modstanderholdet 

 
Anden 

Samme 
holdmedlem 

Udvisning* 
Anderledes end 
beachvolleyball 

Rødt + gult i 
samme hånd 

Holdmedlemmet skal forlade 
spillepladsen og opholde sig i 
strafområdet for resten af 
sættet. 

 
Tredje 

Samme 
holdmedlem 

Diskvalifikation* 
Anderledes end 
beachvolleyball 

Rødt og gult i 
hver sin hånd 

Holdmedlemmet skal forlade 
kontrolområdet for resten af 
kampen 

 
Fornærmende 
opførsel 

 
Første  

Ethvert 
holdmedlem 

Udvisning* Rødt + gult i 
samme hånd 

Holdmedlemmet skal forlade 
spillepladsen og opholde sig i 
strafområdet for resten af 
sættet. 

 
Anden 

Samme 
holdmedlem 

Diskvalifikation* Rødt og gult i 
hver sin hånd 

Holdmedlemmet skal forlade 
kontrolområdet for resten af 
kampen 

Aggressiv 
opførsel 

 
Første 

Ethvert 
holdmedlem 

Diskvalifikation* Rødt og gult i 
hver sin hånd 

Holdmedlemmet skal forlade 
kontrolområdet for resten af 
kampen 

 
Forsinkelse 
 

Første   
Ethvert 
holdmedlem 

Advarsel for 
forsinkelse 

Gult ved 
håndleddet 

Præventivt – ingen straf 

Anden (og 
efterfølgende) 

Straf for 
forsinkelse 

Rødt ved 
håndleddet 

Et point og serv til 
modstanderholdet 

 

 


