
HELSINGBORG KORPVOLLEYFÖRENING 
 

VOLLEYBOLLREGLER 
 

1. Genom lottning väljs serve eller sida. Serve sker från hela baslinjen. Ett steg in är godkänt. 
 
2. Näthöjden ska vara 243 cm. 
 
3. Vid serve ska bollen gå direkt över nätet mellan dess yttermarkeringar till andra lagets  
 planhalva, utan att beröra spelare. Serven får ej blockeras. 
 
4. Poäng ges vid varje vunnen boll.  
 
5. Vid serve ska spelarna befinna sig på sina respektive platser. 
 
6. Vid servebyte byter spelarna i det lag som ska serva plats medsols. 
 
7. Bollen får beröra vilken kroppsdel som helst. Bollen får inte lyftas, bäras eller fösas. 
 
8. Varje beröring av bollen utom blockering räknas som slag. En spelare får inte  
 beröra bollen två gånger efter varandra, utom vid blockering. 
 
9. Boll som kommer från motståndares planhalva får slås av spelare på egen planhalva högst tre  gånger 

innan den returneras. 
 
10. Boll som studsar på linjen räknas som inne. 
 
11. Studs i nätet räknas inte som fel, ej heller vid serve. 
 
12. Spelares fötter och händer får vidröra, men inte helt överskrida, mittlinjen under nätet. Inga andra 

 kroppsdelar får vidröra mittlinjen. (Vad som menas med mittlinjen meddelas av domare före varje match i 
samband med lottningen.) 

 
13. Spelare får sträcka sig över nätet endast för att fullfölja smash eller vid blockering när  

motståndarna tydligt avslutat anfall. (Förtydligande: smash får påbörjas då bollen befinner sig på egen 
planhalva. Spelaren får beröra endast den del av bollen som befinner sig på egen planhalva.) 

 
14. Spelare får inte beröra nätet. 
 
15. Baklinjespelare får inte smasha framför anfallslinjen eller delta i blockering. 
 
16. Bollen är ute när den berört nätets sidomarkeringar eller föremål utanför dessa. 
 
17. Vid grovt olämpligt uppträdande av spelare eller ledare, kan denna varnas. Om förseelsen därefter 
  upprepas kan spelaren eller ledaren utvisas. 
 
18. Två första set spelas först till 25 med två skiljebollar. Vid 25-25, spelar man tills något av lagen 
  vunnit med 2 poäng. T.ex. 29-27 
 
19. Matcherna spelas i bäst av tre set.  Vid 1-1 i set spelas avgörande set först till 15 poäng, t.ex 15-14. Vid 

vinst 2-0 i set, kan man få spela det tredje i mån av tid (45 minuter), men resultatet blir 2-0 i tabellen. 
 
20. Lagen spelar med 4-6 spelare på plan, varav högst 4 killar och minst en tjej. Det måste vara minst tre 

spelare från det egna laget för att få tillgodoräkna sig en vinst. Annars blir det walkover med 2-0 i vinst till 
motståndarna.   

 
21. Varje anmält lag måste ställa upp med domare och sekreterare vid dömning. 
 
22.  Namngivna korpenlicensierade spelare 35 år och däröver har rätt att spela även om dom är 

serielicensierade. Regeln är begränsad till högst två seriespelare per lag. 


