
EN INNFØRING I 

INTERNASJONALT  

KAMPSKJEMA 



KAMPSKJEMAET – EN OVERSIKT 

Skjemaet er bygd opp på samme måte som de skjemaene som brukes i 

andre- og tredjedivisjon, men det er satt av plass til å fylle inn litt mer 

informasjon. Designen på skjemaet kan variere litt, men det inneholder 

alltid de samme rubrikkene. Det kan se skummelt ut, men er i 

virkeligheten ikke så veldig vanskelig. 



FØR KAMPEN I 

Før kampen fylles inn generell informasjon om 

kampen. Det skal skrives inn hvilken by og hall 

kampen spilles i, kampnummer og dato og 

klokkeslett for kampen. Kryss også av for om 

det er en kvinne- eller herrekamp og for senior. 

Skriv inn hvilke lag som spiller mot hverandre, 

men IKKE fyll inn i sirkelen hvor det står "A or 

B«, denne skal fylles ut etter at lagene har 

foretatt trekning. 

 

I eksempelet over spiller NTNUI mot BSI 

hjemme på Dragvoll. Kampen spilles 11/11/11 

med oppsatt kampstart kl 11.00. 

Kampnummeret (her nr 11) finnes i 

kampoppsett på volleyball.no.  



FØR KAMPEN II 
Begge lagene leverer inn spillelister til sekretariatet. Spillerne skal 
skrives inn i rubrikken nede til venstre. Skriv gjerne hjemmelaget til 
venstre og bortelaget til høyre. Ikke fyll inn "A eller B"-rubrikken. 

  

Eventuelle liberospillere føres under eget felt. Lagkaptein markeres 
ved å sette en sirkel rundt nummeret til den aktuelle personen. Feltet 
under "Officials« fylles inn så langt det lar seg gjøre. C=Coach, 
AC=Assistant coach, T=Trainer og M=Medical doctor. Stort sett brukes 
bare C og AC 

Før kampstart skal både kaptein og trener for 

hvert av lagene skrive under nederst i 

rubrikken. 

 

De rutene som ikke brukes strekes ut med en 

horisontal strek under siste rute med tekst og 

en skråstrek over de ubrukte rutene som vist på 

bildet ved siden av. 



FØR KAMPEN III 

Når dommeren har foretatt trekning får 

du beskjed 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 være lag A, 

laget til høyre lag B. Start også med å fylle ut 

rubrikken for Set 1. Fyll inn lagnavn (lag A til venstre 

og lag B til høyre) og kryss av for S (Serve) om laget 

skal serve og R (Receive) om laget skal ta i mot. 

 

I eksempelet her starter OSI med serve til venstre, og 

vil dermed være lag A, mens NTNUI starter i mottak 

til høyre og vil være lag B. 



FØR KAMPEN IV 

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. A for OSI og B for NTNUI. 

 



FØR KAMPEN V 

Når det nærmer seg kampstart vil du få 

oppstillingsslipper fra hvert av lagene, 

disse skal føres inn på skjemaet. Pass 

på at spillerne du fører opp i 

startoppstillingen står under 

lagoppstillingen på kampskjemaet.  

 



FØR KAMPEN VI 
De nummererte rutene under 

hvert spillernummer marker 

serve. 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-rute under den 

respektive spilleren. 

I starten av settet skal spiller nummer 16 hos OSI 

starte med serve og 1-tallet i ruten under strekes 

dermed over. Den første ruten under NTNUI sin spiller 

nummer 7 kommer ikke til å brukes og strekes 

dermed ut. 

 

Når kampen starter kan du og skrive inn 

starttidspunktet i ruten under Set 1. Her skal faktisk 

starttid noteres. 

 



UNDER KAMPEN I 

Så lenge det servende laget 
vinner ballvekslingen 
trenger du kun å notere 
hvert poeng i ruten for dette. 
Dersom OSI tar de tre første 
poengene skal 
kampskjemaet se ut som 
vist her. 



UNDER KAMPEN II 

Dersom nå NTNUI vinner det 

neste poenget må du gjøre 

tre ting. For det første må du 

notere poenget for NTNUI. 

Videre skal det noteres i den 

åpne serveruten hos OSI hvor 

mange poeng laget hadde 

når de mistet serven (i dette 

tilfellet tre). 

Til slutt må du huke av neste ledige serverute. Hos 

NTNUI er det nå spiller nummer 11 som skal serve, 

og rute nummer 1 under denne hukes dermed av. 

Skjemaet skal nå se ut som vist. Så lenge NTNUI 

nå fortsetter å vinne poeng trenger du bare å 

notere dette slik vi gjorde for OSI på forrige side. 



UNDER KAMPEN III 

Dersom et av lagene bytter en 
spiller skal dette markeres. 
Sett at spiller nummer 2 hos 
OSI byttes mot nummer 18; 
Dette markeres ved at du 
skriver 18 under 2-tallet i OSI 
sin rute. I ruten under skriver 
du stillingen når byttet skjer. 
Her skal laget som bytter sine 
poeng skrives først. 

Spiller nummer 2 er nå byttet ut, og kan 

bare byttes tilbake mot spiller nummer 18. 

Dersom dette skjer setter du en ring rundt 

spiller nummer 18 og skriver stillingen 

byttet foregår ved i ruten under. Husk at 

laget som foretar byttet sine poeng skal 

skrives først. 



UNDER KAMPEN IV 

Dersom et lag tar time-out 
finnes det en egen rute for 
dette på skjemaet. Denne 
finner du under den ruten 
hvor poengene føres. Dersom 
et lag tar time-out føres dette 
ved å skrive stillingen time-
outen tas ved. Laget som tar 
time-out sine poeng skal 
skrives først. 

Dersom NTNUI tar time-out ved stillingen 7-

4 skal skjemaet da se ut som på bildet. 



UNDER KAMPEN V 

Kampen bølger frem og 

tilbake, og til slutt vinner 

NTNUI settet 25-20. Noter 

umiddelbart sluttiden for 

settet. Sett to starter etter tre 

minutter, og du kan notere 

starttidspunktet for dette i 

ruten for neste sett. 

Sett ring rundt det siste poenget hvert lag har i 

serveruten. I poengruten 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 lagene, og du fører dette og de 

påfølgende settene på samme måte som du har 

gjort hittil. 



ETTER KAMPEN I 
Når kampen er ferdig (eller etter hvert sett dersom 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 

spillerbytter (S) og antall time-outs (T). Når alle settene 

er ferdig skal også alle disse rutene summeres i 

bunnen. Kampens start- og sluttidspunkt og total 

kamptid skal også skrives inn. Merk at du her vil få en 

forskjell mellom total sett-tid og total kamp-tid siden 

sistnevnte er inkludert pausen mellom settene. 

Til slutt skriver man inn 

vinneren og settsifrene helt 

nederst i ruten. Du er nå så godt 

som ferdig med kampskjemaet, 

kun signering gjenstår. 



ETTER KAMPEN II 
Kapteinene for hvert lag skal skrive under skjemaet, og du som fører skal skrive under. Når 

dette er i orden sier du fra til dommerne som ser over og signerer. Gratulerer du har nå ført 

internasjonalt kampskjema! 


