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PROPOSITIONER FOR SVBK’S TURNERINGSRÆKKER I SÆSONEN 2021/22

1. Indledning
Disse propositioner uddyber og ændrer det Fælles turneringsreglement specielt for SVBK's
turneringsrækker i sæsonen 2021/22. Vi henviser derudover til de gældende ”Officielle
Volleyball Regler” på dansk.

1.1 Daglig administration
Turneringsledelsen varetages i SVBK af turneringsudvalget (TU), dommerudvalget (DU) og
ungdomsudvalget (UU), samt en protestkomité nedsat af bestyrelsen.
Al henvendelse vedrørende turneringen skal ske til kredskontoret:
SVBK, Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby
Kredssekretær: Christina Cassone
Telefon: 2680 2395
E-mail: svbk@svbk.dk
Bank: 5326 - 039 1865

1.2 Ændringer i forhold til sæsonen 2020/21
Ændringer i forhold til sæsonen 2020/21 er markerede med grønt i dokumentet.
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2. Generelle bestemmelser
Berørte turneringer
Dette reglement gælder for SVBK's turneringer medmindre andet fremgår af turnerings- eller
stævneindbydelsen.

2.1 Tilmeldingsfrister
Tilmeldingsfrister i alle rækker fastsættes af TU/UU.
Da TU har valgt at bibeholde turneringsstrukturen til en helårs turnering, vil det ikke være
muligt at indlemme nye hold i nederste række kun indlemmes i forårsturneringen i tilfælde
af at det giver mening for turneringen. I opfordres derfor til at tilmelde evt. nye hold ved
sæsonstart.
Hvis man ønsker at høre om mulighederne for at blive tilmeldt turneringen i løbet af
sæsonen, skal man kontakte Kredssekretæren herom.
Alle frister vil blive meldt ud via e-mail til klubbernes kredskontakter, på hjemmesiden og
på Facebook.

2.2 Halreservationer
Samtidig med indbydelse til turneringen fremsendes meddelelse om sidste frist for
indsendelse af haltider. Det påhviler den enkelte klub at skaffe den fornødne haltid til
afvikling af kampe.
Såfremt en klub ikke kan fremskaffe haltid, kan den nægtes deltagelse i de løbende
turneringer.

2.3 Turneringsgebyr
Turneringsgebyret udgør i 2021/2022:
HDS, DDS
HS1, HS2, DS1, DS2
Mix
HU17, DU17, HU15, DU15

Kr. 7.000,Kr. 6.200,Kr. 3.800,Kr. 1.000,-

Turneringsgebyret er inkl. kredsholdslicens til Volleyball Danmark, der udgør kr. 2.400 pr.
hold og vil blive opkrævet via faktura af SVBK.
Bornholmsfonden
I tilfælde af bornholmske hold i seniorrækkerne, kan man søge tilskud til kampe på
Bornholm for sjællandske hold og på Sjælland for bornholmske hold. Tilskuddet er fast på
600,- pr. hold pr. kamp.
For at søge tilskuddet skal man udfylde blanketten på vores hjemmeside senest 15.
december for efteråret og senest 1. maj for foråret.

2.4 Kontingent
Hver forening/klub betaler et årligt kontingent, der dækker turneringsåret (1/8 - 31/7).
Kontingentet udgør kr. 1.500,- for klubber med turneringshold og kr. 600,- for klubber uden
turneringshold. Basismedlemmer i Volleyball Danmark er også basismedlemmer i SVBK.
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2.5 Turneringsstruktur
TU har besluttet at fortsætte med helårsturneringsstrukturen i sæsonen 2021/22.
Der spilles som udgangspunkt med 9 hold i Danmarksserierne og i serie 1. I de lavere
serier (serie 2 og evt. serie 3) laves en passende turnering ud fra antallet af tilmeldte hold.
I Danmarksserie og serie 1 spilles der en dobbeltturnering hvor holdene møder hinanden 2
gange.
I de øvrige rækker spilles der en turnering der er hensigtsmæssig i forhold til det antal
tilmeldte hold.
TU kan til enhver tid justere rækkeinddeling efter de faktuelle forhold, for at sikre de mest
optimale sportslige og organisatoriske betingelser for de deltagende hold og sportens
udbredelse i SVBK.
Nr. 1 og 2 i Danmarksserierne vil blive tilbudt oprykning til 2. division. Nr. 8 og 9 rykker ned
i serie 1, mens nr. 7 kan rykke ned i serie 1*. Nr. 1 og 2 i serie 1 rykker op i
Danmarksserien, mens nr. 3 og 4 kan rykke op*. Nr. 8 og 9 i serie 1 rykker ned i serie 2,
mens nr. 7 kan rykke ned i serie 2*. Nr. 1 og 2 i serie 2 rykker op i serie 1, mens nr. 3 og 4
kan rykke op*. Op- og nedrykning i de lavere rækker (serie 2 og serie 3) afhænger af antal
hold i de enkelte rækker.
Ønsker et oprykningsberettiget hold ikke et rykke op, overgår pladsen til det næste
oprykningsberettigede hold i rækken, dog ikke hold der er placeret dårligere end nr. 4. I
tilfælde af at der er en ledig plads i en række, men ikke noget hold der ønsker oprykning
eller er oprykningsberettiget, kan TU vælge at suspendere nedrykningen.
Tilpasninger af ovenstående for 2021/22 sæsonen
Grundet Covid19 blev hverken turneringen 19/20 eller 20/21 spillet færdigt. Det har
betydet at nogle af rækkerne – især på herresiden – ikke kan spilles ud fra de
ovenstående regler. Hos damerne vil normaliseringen af rækkerne ske allerede efter
sæson 21/22 mens hos herrerne vil dette ske først efter sæson 22/23.
Dette betyder at der vil være nogle anderledes op- og nedrykningsprocedurer mellem
sæson 2021/22 og 2022/23.
Herrer
2. division
Fra 2. division vil nr. 8 som udgangspunkt rykke ned i Danmarksserie Herrer (HDS).
HDS
HDS er 14 hold og spiller et grundspil med 2 puljer à 7 hold. Nr. 1-3 i hver pulje spiller
derefter oprykningsspil, mens nr. 4-7 i hver pulje spiller nedrykningspil.
Nr. 1-2
Nr. 3-7
Nr. 8-9

rykker op i 2. division
forbliver i HDS (nr. 3-6 i oprykningsspillet og nr. 1 i nedrykningsspillet).
kan rykke ned til HS1 (nr. 2-3 i nedrykningsspillet)

*

Afgøres ved et oprykningsspil mellem nr. 7 i den højere rangerede række og nr. 3 og 4 i den lavere
rangerede række. Eksempel: nr. 7 i Danmarksserien, samt nr. 3 og 4 i serie 1.
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Nr. 10-14 rykker ned i HS1 (nr. 4-8 i nedrykningsspillet)
HS1
HS1 er 11 hold. Der spilles et grundspil alle mod alle 1 gang. Derefter spiller nr. 1-5 et
oprykningsspil, mens nr. 6-11 spiller nedrykningsspil.
Nr. 1
Nr. 2-7
Nr. 8-9
Nr. 10-11

rykker op i HDS
forbliver i HS1
kan rykke ned i HS2
rykker ned i HS2

HS2
HS2 er 9 hold og kan følge den normale turneringsstruktur med 9 hold og en helårlig
dobbeltturnering.
Nr. 1
rykker op i HS1
Nr. 2-9
forbliver i HS2
Damer
2. division
Fra 2. division vil nr. 11 som udgangspunkt rykke ned i Danmarksserie Damer (DDS).
DDS
DDS er 9 hold og kan følge den normale turneringsstruktur med 9 hold og en helårlig
dobbeltturnering.
Nr. 1-2
Nr. 3-6
Nr. 7-8
Nr. 9

rykker op i 2. division
forbliver i DDS
kan rykke ned i DS1
rykker ned i DS1

DS1
DS1 er 11 hold. Der spilles et grundspil alle mod alle 1 gang. Derefter spiller nr. 1-5 et
oprykningsspil, mens nr. 6-11 spiller nedrykningsspil.
Nr. 1-2
Nr. 3-6
Nr. 7-8
Nr. 9-11

rykker op i DDS
forbliver i DS1
kan rykke ned i DS2
rykker ned i DS2

DS2
DS2 er 8 hold. Der spilles et grundspil alle mod alle 2 gange. Derefter spilles der et slutspil
med semifinale og finale mellem nr. 1-4 samt B-semifinale og B-finale mellem nr. 5-8.
Nr. 1-2
rykker op i DS1
Nr. 3-8
forbliver i DS2
Der kan ske ændringer til ovenstående. De primære ændringer vil som udgangspunkt
komme oppe fra divisionsrækker i form af ekstra wildcardhold, certificerede hold til
VolleyLigaen eller mangel af certificeringen. Dette kan også læses i forbundets
propositioner og eventuelle ændringer vil blive sendt ud til klubberne så snart de
forekommer.
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Turneringen planlægges i juli og august og afvikles i perioden 18. september 2021 til 24.
april 2022.
Mix turneringen
Der spilles som udgangspunkt med 9 hold i Mix 1. De øvrige hold spiller i Mix 2.
Mix rækkerne spilles som en helårsturnering, hvor nr. 8 og 9 i mix 1 rykker ned i mix 2, nr.
1 og 2 i mix 2 rykker op i mix 1.
TU forbeholder sig retten til at ændre på rækkeinddelingen hvis antallet af hold er
uhensigtsmæssigt i forhold til førnævnte.
Mixkampene afvikles som stævner med 2-3 kampe pr. hold pr. spilledag og spilles bedst à
3 sæt. Oversiddende hold er dommere.
Ekstraordinær indplacering
Det er muligt at søge om ekstraordinære pladser i Danmarksserierne, Serie 1 samt Mix 1.
Ved en ekstraordinær indplacering vil den pågældende række blive udvidet med et ekstra
hold. Det er derfor nødvendigt at ansøgningen skal motiveres og indeholde nøjere
beskrevne oplysninger, så grundlaget for Turneringsudvalgets beslutning om evt. tildeling
af ekstraordinære pladser optimeres.
De ønskede oplysninger er beskrevet i et ansøgningsskema, som ligger på SVBK’s
hjemmeside. Ansøgningsfristen er hvert år 1. juni for ansøgninger til den kommende sæson.
Præmier
Rækkevindere modtager medaljer med angivelse af sæson og række.

2.6 Om hold
I Danmarksserien kan en klub deltage med 2 hold hos både damer og herrer.
For ungdomshold der deltager i ungdomsturneringen eller seniorturneringen, skal der være
en træner/holdleder, der er minimum 18 år.
Holdfællesskab
Der kan oprettes holdfællesskab efter Volleyball Danmarks Reglement om
holdfællesskaber. Reglement og ansøgningsblanketten kan downloades på
www.volleyball.dk under fanen ”Medlemsservice”.
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2.7 Kampflytninger
I sæsonen 2022/23 vil det være obligatorisk at bruge kampflytningsfunktionen i MVP
turneringssystemet.
Procedure for kampflytninger: Senest 22 dage før oprindeligt fastsatte kamptidspunktet
skal den ansøgende klub have ansøgt om kampflytningen i MVP og den skal være
accepteret af modstanderne. Der anbefales at finde en ny dato inden det oprindeligt
fastsatte kamptidspunktet, da den oprindelige kampdato ville være gældende, hvis
klubberne ikke kan finde en ny kampdato. Hvis den oprindelige kampdato er overskredet,
og man ikke kan finde en ny kampdato, taberdømmes ansøgerklubben.
Både ansøgerklub og modstanderklub kan foreslå nye datoer i MVP.
Når de to klubber har fundet en ny dato, skal dette også meddeles via MVP hvorfra SVBK
også får besked herom. Først når SVBK har godkendt kampflytningen, har denne
gyldighed. Kamptidspunkt i Vol@ er til enhver tid gældende.
Overtrædelse af dette kan betyde tab af kamp.
SVBK opkræver kr. 400,- pr. kampflytning.
Hvis tidsfristen på de 22 dage ikke overholdes, kan kampe fortsat flyttes med accept fra
modstanderne, men kampflytningsgebyret udgør kr. 650,-.
Anmodningen om kampflytning skal imødekommes, såfremt denne begrundes i en spillers
deltagelse på repræsentativt hold.
Flyttes en kamp uden TU's accept, betragtes begge hold som udeblevne.
Flyttes en kamp til udeholdets (ifølge turneringsplanen) hjemmebane, overgår
arrangørforpligtelser, herunder sekretær- og dommerforpligtelser til klubben, der har
hjemmebane i den flyttede kamp.
Alle kampe skal spilles indenfor TU’s afgrænsede spilleperiode (se § 2.5
Turneringsstruktur).
Følgende gælder særligt for kampe mod bornholmske hold:
Ønsker et hold kampflytning og færgebilletten allerede er bestilt og betalt – og ikke kan
ændres gratis – skal holdet der ønsker kampflytningen også dække denne udgift og en
eventuel merpris for nye billetter.
Gebyrfri perioder for kampflytninger
Kampe for hele sæson 2021/22 kan flyttes gebyrfrit frem til 12. september 2021.
Kampflytningerne skal være færdigt aftalt mellem klubberne inden denne dato. TU henstiller
derfor til at klubberne hjælper hinanden med at få aftalt kampflytninger hurtigt og smidigt i
alles interesse. Kampflytningerne skal ansøges via MVP.
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2.8 Pointgivning
I alle rækker, der spiller til 3 vundne sæt, spilles efter følgende pointsystem:
Kampresultat
3-0
3-1
3-2

Point vinder
3
3
3

Point taber
0
0
1

I alle rækker, der spiller til 2 vundne sæt, gives der 2 point for vundet kamp og 0 point for
tabt kamp.
Herefter vil følgende afgørelsesprincipper gælde:
Afgørelsesgrundlag
1. Flest point
2. Flest overskydende sæt
3. Flest overskydende bolde
4. Indbyrdes kampe
5. Hold uden/med udeblivelser/afbud
6. Omkamp

(I tilfælde af lige mange point)
(I tilfælde af lige mange overskydende sæt)
(I tilfælde af lige mange overskydende bolde)
(I tilfælde af lighed i indbyrdes kampe)
(I tilfælde af lige mange udeblivelser/afbud)

2.9 Udeblivelse/afbud
Udeblivelser/afbud til kamp skal meddeles i MVP så modstandernes turneringsleder og
eventuelle trænere og spillere få besked herom. Derudover skal SVBK kontaktes via mail
eller telefon.
Modstanderklubben skal kvittere modtagelsen i MVP.
Har et hold 2 afbud/udeblivelser, fortsætter holdet i turneringen, men holdets resultater
trækkes ud af turneringen.
Er der under 48 timer til kampstart, skal holdet eventuelt følge mailen op med en
opringning, hvis modstanderne ikke har kvitteret med modtagelsen af beskeden senest
dagen før kampstart kl. 12.00.
Udelukkes et hold fra en række, er ingen af klubbens hold berettigede til oprykning til
pågældende række ved sæsonafslutning.

2.10 Opløsning af hold
Såfremt en klub skriftligt meddeler TU, at et hold ikke længere eksisterer, trækkes alle dets
kampe ud af stillingen, og klubben idømmes en bøde.
Ingen af klubbens hold er berettigede til oprykning til pågældende række ved
sæsonafslutning.
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2.11 Spillerne
Aldersgrænser
Dame- og herreseniorer ..
DU20/HU20 ....................
DU17/HU17 ....................
DU15/HU15 ........ ............
Kids ................................ .

:
:
:
:
:

2001 eller tidligere
2002
2004
2005
2006
2007
2009
Til og med 6. klasse

Se i øvrigt dispensationsreglerne for aldersgrænserne på side 13.
Personlig licens
For deltagelse i SVBK’s kredsturnering og kredspokalturnering skal der løses seniorlicens,
mens der ved deltagelse i ungdomsrækkerne skal løses ungdomslicens.
(se evt. http://licens.volleyball.dk/ )
Op- og nedrykning af spillere inden for samme aldersgruppe/køn
Med hensyn til op- og nedrykning af spillere gælder følgende regler:
• En ansat, men ikke spillet kamp hverken "løser" eller "binder" en spiller.
• Ingen spiller kan deltage i mere end ét holds første kamp inden for samme
turneringsår.
• En spiller må ikke i samme spilleuge (mandag til søndag) deltage på mere end ét
hold.
• En spiller kan tidligst rykke fra et højere hold til et lavere hold, hvis det hold, hvortil
den pågældende hørte, i mellemtiden har spillet eller i samme spilleuge spiller en
kamp, hvori den pågældende ikke deltager.
• En spiller, der har deltaget i mindst 2/3 af den akkumulerede sum af deltagelse på
højere rangerende holds oprindeligt fastsatte kampe, kan ikke i samme
turneringssæson deltage på et lavere rangerende hold fra samme
klub/holdfællesskab.
Eksempel 1:
1 spiller har deltaget i 6 2. divisionskampe af 18 = 1/3, 8 DS-kampe af 22 (5 kampe af
efterårets 11 kampe (DS-efterår) og 3 kampe af forårets 10 kampe (DS-div)) = 8/22.
Spilleren har deltaget i 1/3 + 8/22= 15/22. Da spilleren i eksemplet har spillet mere end 2/3
af første og andet holdets kampe, må spilleren ikke længere spille for tredjeholdet.
Eksempel 2:
1 spiller der har deltaget i 13 ud af 18 2. divisionskampe (= mere en 2/3) må ikke spille for
klubbens Danmarksseriehold eller lavere, da spilleren har spillet mere end 2/3 af 2.
divisionsholdets planlagte kampe.
Mixrækkerne binder ingen spiller m.h.t. deltagelse på andre dame/herrehold. Man skal dog
være medlem af den klub, holdet spiller for.
Der henvises i øvrigt til Fælles Turneringsreglement på Volleyball Danmarks hjemmeside.
Spilledragt
•

For dame- og herrerækkerne skal farve og design på trøjer være ensartede for hele
holdet (undtagen liberoen). For mix- og ungdomsholdene gælder at farve på trøjerne
skal være ensartede.
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•
•
•
•

Alle spillere skal være forsynet med nummer på blusen både foran og på ryggen. Alle
hele talværdier mellem 1 og 99 er tilladt.
Liberoens trøje skal farvemæssigt afvige væsentligt fra de øvrige spilleres trøjer.
For hold i Danmarksserien gælder desuden at shorts skal være af samme farve.
Klubber, der bærer reklame på spilledragten, har selv ansvaret for, at den ikke strider
mod Volleyball Danmarks gældende reklamereglement.

2.12 Kampafvikling
Hjemmeholdet er det først nævnte hold i turneringsplanen. Dette er også arrangør,
såfremt ikke andet er anført. Ved Mix-kampe (samt evt. øvrige kampe, der afvikles som
3/4-kantsstævner) er det hold, der har hjemmebane i hallen, arrangør.
Arrangøren er forpligtet til:
• At etablere banen/banerne således, at de overholder kravene nævnt i Volleyball
Danmarks bane- og rekvisitreglementet.
• At anvende SVBK’s kredskampskemaer som printes fra turneringsplanen på
forsiden af svbk.dk eller bruge E-kampskemaet i MVP.
• At anvende SVBK's ungdomskampskemaer til alle ungdomskampe.
• At finde kvalificerede dommere samt sekretær(er) ved påsætning af egne
dommere/sekretærer, jvf. dommerpåsætningen.
• At stille med dommere, som kan indtræde, såfremt de påsatte dommere ikke
møder.
• At stille med dommere, hvis kampen er flyttet til hjemmeholdets bane.
• At sørge for at løse alle praktiske opgaver i forbindelse med arrangementet, samt
sørge for ro og orden.
• At indtaste resultaterne i Vol@ samt uploade kampskema og holdsedler på svbk.dk
samme dag, som kampene er afviklet (hvis ikke der er brugt E-kampskemaet).
Bortkomne kampskemaer kan resultere i en undersøgelse fra TU, hvis der er
begrundet mistanke om brud på reglerne. Undersøgelsen kan resultere i en
eventuel omkamp.
• At sørge for nedtagning af baner samt rydde op efter arrangementet.
For hold i ungdomsturneringen og mixhold (samt evt. andre rækker) gælder tillige
- Ved stævner (dvs. 2 eller flere kampe) er det hold, som er påsat som dommer, også
sekretær.
- Såfremt en sekretær udebliver, er hjemmeholdet forpligtet til at påsætte en anden
sekretær.
Holdsedler/Rotationssedler
I alle rækker skal der afleveres holdsedler (DT-8) samt rotationssedler (Regel 7.3.2) som
beskrevet i Volleyball Danmarks reglement: Retningslinjer for afvikling af volleyballkamp.
Både holdsedler og rotationssedler kan downloades via svbk.dk.
Holdsedler anvendes ikke hvis holdet er sat på forhånd i MVP og der bruges Ekampskema.
Kampenes varighed
I alle rækker, undtagen Mix og ungdom, spilles til 3 vundne sæt.
Det kan dog af turneringsmæssige årsager være nødvendigt at lade en række spille til kun
2 vundne sæt. I dette tilfælde afvikles kampene som 3/4-kantsstævner.
Propositionerne er godkendt af bestyrelsen 2. august 2021.
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I alle ungdoms- og Mix-rækker spilles til 2 vundne sæt.
Fair play
Holdene samles før kampstart ved nettet for at hilse på hinanden inden kampen og der
”gives hånd” på en god og fair kamp.
Antal spillere – i laveste seniorrække
I laveste seniorrække i den pågældende sæson, for både damer, herrer og mix, er det
tilladt at spille med 5 spillere.
Dette gælder dog ikke, hvis der er 6 (eller flere) kampklare spillere til rådighed.
Hvis et hold består af mere end 5 spillere og får en eller flere spillere skadet, kan holdet
spille videre med min. 5 spillere på banen.
Når et hold spiller med 5 spillere på banen, spilles der altid uden en spiller på position 6.
Regler for opstilling på banen jvf. §7.3 og §7.4 i de officielle volleyballregler skal
overholdes.
Reglen for brug af libero skal altid overholdes, og det er således ikke tilladt at spille med 5
spillere på banen samt en libero.
Dvs. at hvis et hold eksempelvis stiller med 7 spillere hvoraf en af spillerne er libero og
holdet får en spiller skadet (ikke liberoen), må holdet gennemføre kampen med kun 5
spillere på banen, da liberoen ikke kan skiftes ind hverken som ordinær spiller eller som
libero.
For Mix-rækken gælder, at der højst må være 3 herrespillere på banen ad gangen.
I Mix 2 rækken betyder dette, at et hold, der stiller med bare 2 damespillere, kun kan være
5 spillere på banen i alt. Dermed kan der i Mix 2 rækken godt stå mere end 5 spillere på
kampskemaet, uden at der kan være 6 spillere på banen. I sådanne tilfælde kan der blandt
herrespillere spilles med både ordinære og ekstraordinære udskiftninger.
Såfremt et hold er under 5 spillere, tabes kampen, og der gives bøde for udeblivelse.
Spillestedet
Generelt spilles der efter de i spillereglerne nævnte krav. Tilladte afvigelser fremgår af
bane- og rekvisitreglementet. I Danmarksserien skal der spilles på langbane eller på
kortbane med 3 meters frizone. Hvis det organisatorisk ikke er muligt at placere en kamp
på langbane med minimum 3 meters frizone, kan SVBK dispensere for ovenstående krav.
Hvis holdene er enige om at lave springservzone, er der generel dispensation for dette.
Springservzonen etableres og meddeles dommerne inden lodtrækning.
Nethøjder
Damer ............... : 2,24 meter
Herrer .............. :
DU20 ................. : 2,24
HU20 ............... :
DU17 ................. : 2,24
HU17 ............... :
DU15.................. : 2,15
HU15 ............... :
Mix ..................... : 2,35
Højden måles på midten. Største tilladte afvigelse i siderne: +2 cm.

2,43 meter
2,43 2,35 2,24 -

Dommerpåsætning
SVBK påsætter dommere til de fastlagte kampe. Dommerne er hjemmeklubben, undtagen
ved 3/4-kantsstævner, hvor de oversiddende klubber er dommere.

Propositionerne er godkendt af bestyrelsen 2. august 2021.
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Ved kampe, hvor der er påsat dommere fra SVBK, skal hjemmeklubben kun stille
dommere, hvis dommerne bliver forhindret. Bemærk at hjemmeklubben stadig har
forpligtelse til at stille med en dommer, hvis der kun er påsat én dommer.
Hvis klubberne ikke ønsker at få dommere påsat deres hjemmekampe, skal dette
meddeles til kredssekretæren senest 1. september.
SVBK kan dog stadig vælge at påsætte dommere til en eller flere kampe, hvis det
vurderes hensigtsmæssigt. Det fratager ikke hjemmeklubben ansvaret for betalingen af
dommerhonoraret.
Flyttes en kamp på begæring af en af de implicerede klubber, er den klub der har
hjemmebane i den flyttede kamp ansvarlig for påsætning af nye dommere.
Følgende krav skal være opfyldt:
Alle seniorrækker:
-

Ungdomsrækkerne:

1. dommer med A-, B- eller Basisdommercertifikat
2. dommer med A-, B- eller Basisdommercertifikat
1. dommer uddannet som minimum Teendommer
2. dommer uddannet som minimum Teendommer

Dommerhonorar og dommertransportudgifter fremgår af Regulativ for dommerhonorar og
transportgodtgørelse i kapitel 5.
Hvis en klub anvender en dommer, som ikke er registreret, idømmes klubben en bøde, jf.
kapitel 3 ”Bødestørrelser”.
Udvisninger / diskvalifikation / karantæne
Ved udvisning og diskvalifikation skal kampens dommere inden 48 timer fremsende
skriftlig redegørelse for hændelsesforløbet omkring udvisningen/diskvalifikationen til
SVBK’s sekretariat.
Indberetningsskemaet kan downloades på http://svbk.dk/dommer/blanketter-ogvejledninger.
Hvis dommerne er oprettet i MVP og er påsat kampen i systemet, kan indberetningen
også ske dér.
Karantænesager behandles af turneringsudvalget, hvis skriftlige afgørelser skal foreligge
hos de implicerede klubber senest 10 dage efter kampens afvikling. Alle implicerede parter
modtager kopi af afgørelserne.
I forbindelse med sanktioner, henvises der til det Fælles Turneringsreglement på
forbundets hjemmeside §36.
Afbrydelse af kamp
Såfremt en kamp afbrydes og ikke umiddelbart kan genoptages, dikteres kampen
omspillet af turneringsledelsen.

Propositionerne er godkendt af bestyrelsen 2. august 2021.
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2.13 Dispensationer / Godkendelser
Procedurebeskrivelse
I flere sammenhænge kan spillere/hold opnå dispensation eller godkendelse gennem en
skriftlig ansøgning til den relevante turneringsledelse.
Hvis en dispensation er givet for blot en enkelt turnering, har den automatisk gyldighed for
samtlige turneringer, hvor spilleren/holdet kan deltage i det pågældende turneringsår.
Det drejer sig om følgende emner:
a) Godkendelse af klubskifte
b) Dispensation for aldersgrænse
Hvis en klub overtræder a og/eller b, medfører dette tab af kamp takseret som udeblivelse
uden afbud.
Klubskifte
Der henvises til Klubskiftereglementet på Volleyball Danmarks hjemmeside.
Dog er der følgende afvigelse i SVBK ift. klubskiftet begrundes i bopælsskifte:
Såfremt en kredsspiller (spiller kredskampe og ikke divisionskampe) flytter mere end 25
km (50 km i Volleyball Danmarks reglement) jf. maps.google.dk udgør karantæneperioden
1 måned fra sidste spilledag for den gamle klub.
Der fremsendes fortsat en udfyldt klubskifteblanket samt dokumentation for bopælsskiftet i
form af ændring i folkeregisteradresse til SVBK. Øvrige regler i Volleyball Danmarks
klubskiftereglement er også fortsat gældende i kredsen.
Dispensation for aldersgrænse
I sæson 2021/22 må der max være 2 dispenserede spillere årgang U15 på holdsedlen på
et seniorhold i kredsturneringen.
Der henvises til Volleyball Danmarks ”Fælles Turneringsreglement” §17:
Stk. 1 Der er generel dispensation for:
• Kids-, Teen-, U15- og U17 spillere til at deltage på et hold i aldersgruppen umiddelbart
over den aldersgruppe, som spilleren tilhører i henhold til §16.
• U17 og U20 spillere til at deltage på et seniorhold.
• U15 spillere til at deltage på et U20-hold.
Stk. 2 Det vil ikke være muligt som U15 spiller at ansøge om aldersdispensation til
seniorhold, dog med undtagelse af:
• Spillere der ikke har et ungdomstilbud i egen klub – dvs. færre en seks U15 og U17
spillere.
• Spillere med ekstraordinært elitært potentiale, der er udtaget til U-landshold, kan ansøge
om dispensation for denne regel. Ansøgningen sendes til Volleyball Danmarks Elitechef og
behandles af Volleyball, Landsholds- og Talentudviklingsudvalget.

Propositionerne er godkendt af bestyrelsen 2. august 2021.
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Stk.3 I sæsonen 2021/22 vil der være en overgangsordning, hvor der er ekstraordinær
mulighed for at søge dispensation for U15 spillere, der ikke falder ind under ovenstående
kategorier.
For at få en sådanne ekstraordinær dispensation skal U15 spillerne deltage i
ungdomstilbud i løbet af sæsonen. Klubben skal fremsende en ansøgning til
turnering@volleyball.dk.

Propositionerne er godkendt af bestyrelsen 2. august 2021.
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3. Bødestørrelser
A
A1
A2
A3
A4
B
B1
C
D
D1
D2
E1

E2
F
G
H
I

K1
K2

Udeblivelse fra kamp ..........................................................................
Afbud til kamp senest 3 uger før .........................................................
Afbud til kamp senest 1 uge før ...........................................................
Afbud til kamp senest 24 timer før........................................................
Afbud Bornholm samme som ovenfor + kr. 4.500,Ulovlig anvendelse af spiller ................................................................
Anvendelse af spiller uden licens†………………………………………….
Afmelding/opløsning af seniorhold ......................................................
Manglende eller for sen indtastning ....................................................
For sen indsendelse af kampskemaer ……………………………. .........
Manglende indsendelse af kampskemaer ……………………………. ...
Misligholdelse af forpligtelser som arrangør/hjemmehold/udehold
herunder forkert/mangelfuld udfyldelse af kampskema/holdseddel
TU vurderer fra sag til sag, dog max. pr. kamp ...................................
Misligholdelse af forpligtelser som sekretær ........................................
Misligholdelse af regler for påklædning pr. gang pr. spiller ..................
Udeblivelse fra dommer- og sekretærforpligtelser (pr. person) ............
Brug af ikke kvalificeret/registreret dommer ........................................
Manglende træner/holdleder for ungdomshold, første gang ................
Anden gang ........................................................................................
Tredje og efterfølgende gang ..............................................................
Kampflytning senest 22 dage før ………………………………………….
Kampflytning senest 24 timer før ………………………………………….

Specielt for ungdom
UA Udeblivelse fra kamp (alle kampe samme dag)....................................
UA1 Afbud til kamp senest 1 uge før kamp ..................................................
UA2 Afbud til kamp senest 24 timer før kamp ..............................................
UA3 Afbud til kamp senere end 11 dage før GP stævne .............................
UA4 Afbud til kamp senere end 2 dage før GP stævne ...............................
UB Ulovlig anvendelse af spiller ................................................................
UC Afmelding/opløsning af ungdomshold .................................................
UG Misligholdelse af dommerforpligtelser .................................................
UI
Manglende træner/holdleder i ungdomsrækker, første gang ...............
Anden gang ........................................................................................
Tredje og efterfølgende gang ..............................................................

kr. 2.000,kr.
300,kr.
500,kr.
750,kr. 1000,licens x 6
kr.
500,kr.
300,kr.
300,kr.
400,-

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

400,125,50,300,150,300,450,600,400,650,-

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

500,200,300,200,300,250,250,150,300,450,600,-

3.1 Rykkerprocedure
Ved manglende betaling udsendes 1. rykkerskrivelse med rykkergebyr kr. 100,- med ny dato.
Er beløbet stadig ikke betalt, udsendes 2. rykkerskrivelse med rykkergebyr kr. 200,- og ny dato.
Er beløbet ikke betalt til den fastsatte dato, overgår sagen til SVBK’s bestyrelse, hvorefter
klubbens hold må påregne at blive udelukket fra SVBK’s turnering.

†

Jf. Reglement for personlig licens §5

Propositionerne er godkendt af bestyrelsen 2. august 2021.
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4. Protester
Mener anføreren (for hold i ungdomsturneringen tillige træneren), at dommeren under en kamp har
gjort urigtig brug af spillereglerne, skal han umiddelbart efter kendelsens afgivelse over for 1.
dommeren på selve spillepladsen protestere mod kendelsen.
Et holds protest vedrørende bane, materiel eller andet, der måtte stå holdet klart før kampen, kan
kun optages til behandling, hvis anføreren har fremført sin protest over for 1. dommeren inden
kampens start.
En sådan tilkendegivelse fra holdet fritager dog ikke dette for at spille, hvis 1. dommeren anser det
for sportsligt forsvarligt og teknisk muligt at gennemføre kampen.
Sekretæren noterer på kampskemaet tidspunktet for nedlæggelse af protesten (sæt og stilling),
samt hvilket hold, der har nedlagt denne.
Eksempel: 3. sæt, 11-13, hold <x>: <protest>.
Umiddelbart efter kampen påfører sekretæren den officielle protest på kampskemaet efter diktat fra
det protesterende holds anfører.
I tilfælde af protest skal dommerne inden 48 timer indsende en skriftlig indberetning til TU.
For at en protest kan blive behandlet, skal den i en skriftlig redegørelse, være fulgt op af den
protesterende klubs bestyrelse senest 1 uge efter, den er fremført overfor dommeren.
Såfremt protesten ikke tages til følge, opkræves klubben et protestgebyr på kr. 300,- pr. protest.
En protest skal tages til følge, såfremt dommerens anvendelse af spillereglerne kendes/er kendt
ugyldig af SVBK’s protestkomité - dog under hensyntagen til afvigende bestemmelser i
Turneringsreglementet eller Propositionerne.
En eventuel omkamp vil kun blive arrangeret, såfremt dette er teknisk muligt - og det protesterende
hold ønsker det.
Protestkomiteens afgørelse skal foreligge senest 2 uger efter kampdatoen. Protestkomiteens
afgørelse kan ankes til SVBK’s bestyrelse senest 7 dage efter afgørelsen. Næste ankeinstans er
Volleyball Danmarks amatør- og ordensudvalg.

Propositionerne er godkendt af bestyrelsen 2. august 2021.
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5. Regulativ for dommerhonorar og transportgodtgørelse
1)

Hjemmeklubben udbetaler dommerhonorar, der udgør:
Kr. 150,- for alle A-, B- og basisdommere
Kr. 200,- for alle dommere påsat af SVBK.

2)

Dommerne har krav på at få udbetalt dommerhonoraret før kampen. Honoraret kan dog
udbetales efter kampen, enten kontant, bankoverførsel eller MobilePay.

3)

For SVBK påsatte dommere udbetaler SVBK kørselsgodtgørelse efter statens laveste takst,
medmindre påsætningen ikke er aftalt med SVBK senest 3 hverdage før kampen. I dette
tilfælde udbetaler hjemmeklubben kørselsgodtgørelse til dommeren.
Den af SVBK foretaget dommerpåsætning inden sæsonstart, betragtes som aftalt.
Offentlig transport dækkes med laveste billetpris (klippekort)

4)

For Kredspokalturneringen gælder: kørselsgodtgørelse udbetales af hjemmeklubben
(undtagen ved kredspokalfinalerne, hvor SVBK udbetaler kørselsgodtgørelse til påsatte
dommere).

For ungdomskampe, mixkampe samt andre kampe der afvikles som 3/4-kantsstævner
gælder tillige:
Der udbetales ikke dommerhonorar.
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