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Klas Hejdenberg 



FÖRE MATCHEN 
 
Före lottningen 
I rutan "Div." skrivs seriens hela namn, 
exempelvis  Elit,   2  NV Götaland (eller 
liknande) så att man lätt förstår vilken serie 
matchen ingår i.  

 
Markera med kryss om det är en herr- eller dammatch. 

 
 
Skriv  
hemmalagets namn 
till vänster  
och bortalagets till höger. 
Även i ”Resultat”-rutan. 

 

 

 
 
Skriv orten och vad hallen heter, datum och den tid när matchen ska börja enligt programmet: 
 
Spelplats 

            Strängnäs, Sporthallen 

 Datum 
2003-02-01  

 Utsatt matchtid 

15.00 
 
 
Skriv lagens namn i den 
högra (lodräta) 
anmärkningsrutan. 
 
(Resten fylls i av förstedomaren.) 

 
 
 
Om man har äldre protokoll 
så skriver man ut texten. 
 
(Resten fylls i av förstedomaren.) 

 
 
 
Texta namnen på  
förste- och andredomaren samt  
sekreteraren  
i den vänstra kolumnen. 
Om linjedomare används; Skriv 
deras namn. 

 



Skriv in hemmalaget 
till vänster och 
bortalaget till höger.  
 
Spelarna ska skrivas i 
nummerordning. 
 
Skriv in nummer, 
licensnummer 
(=personnummer 
utan de fyra sista 
siffrorna) och 
spelarnas  
för- och efternamn.  
 
Ringa in 
lagkaptenernas 
nummer. 

 

Texta namnen på 
lagens coacher (C), 
assisterande 
coacher (AC)  
samt eventuell 
tredje person på 
bänken (T).  
 
Därefter ska 
kaptenerna och 
tränarna (C) skriva 
under (innan 
matchen börjar).  
 
Därefter ska 
namnrutan spärras 
så att inte fler namn 
kan skrivas in. 
 

 
 
I elitserien ska varje libero ha nummer. I övriga serier ska varje libero ha nummer om laget 
har två liberor. Om laget har en libero så behöver denne inte ha nummer.  
 
Om ett lag har flera liberor så markeras det i matchprotokollet med ett "L" efter siffran. 
Om ett lag i elitserien bara har en libero så markeras det i matchprotokollet med ett "L" efter 
siffran. I andra serier räcker det att bara skriva "L". 
 
 
Kolla att förstedomaren har noterat 
info om spelklarlistor för båda 
lagen, samt ev övrig info, i (den 
lodräta) anmärkningsrutan. 

 
 
 
Efter lottningen 
 
Efter lottningen meddelar domaren hur den utföll.  
I detta fall säger han till sekreteraren: -”Spårvägen servar på din vänstra sida”.  
Därmed blir Spårvägen Lag A. 
Då markeras laget som börjar på vänster planhalva från sekreteraren sett med A  
och laget till höger med B i respektive ringar.  
 
Dessa ringar finns på tre ställen: I översta raden, i laguppställningarna (rutan längst nere till 
höger) och i "Resultat"-rutan. 
 

               



Skriv in lagens namn i set 1                      och gör sedan följande: 
 

 
 
Sätt kryss i rutan bredvid S för det lag som ska serva och i rutan bredvid M för det lag som är 
mottagande. 
Stryk med ett snedstreck ("klipp av hörnet") den lilla ettan i lilla rutan (som betecknar att det 
är serveomgång nr 1 som pågår) under spelaren på position I (som är den förste servaren i 
lagets serveföljd) i det lag som ska börja serva. 
Spärra med ett kryss motsvarande lilla ruta under spelaren på position 1 i det lag som inte ska 
börja serva. (Den rutan ska ju inte användas). 
Skriv sen på samma sätt in setstartsuppgifterna i set 2 och 3. 
 
 
Rotationslappar: 

 
 
Vänta tills du fått båda lapparna. Då börjar du med att kolla att alla spelare på lapparna 
finns med i laguppställningen nere till höger på protokollet. Annars säger du till andredoma-
ren att lapparna inte stämmer.  
Om dom stämmer så skriver du in lagens rotationsordningar: Spelaren på position I ska skri-
vas på första raden under den kraftiga romerska ettan, position II under den kraftiga romerska 
tvåan osv . Ringa in kaptenernas nummer. Om den ordinarie kaptenen inte är på planen ska 
det vara en streckad ring runt reservkaptenens siffra. 

 



 
 
 

Markera i rutan vilket klockslag setet börjar. 
 

 
 
 

Starttid 

15.00 

 
 
UNDER SPELETS GÅNG 
  

 
När ett lag tar poäng, så 
markeras detta med att 
man stryker en poäng i 
taget i poängkolumnen. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Poäng som vinns vid 
varning ska även ringas in. 

 
 
 
När serven går över till det andra laget ska följande göras: 
 
   Skriv, i den lilla rutan 
där du strukit över ettan,  
hur många poäng laget har  
när serven går över. 

   Stryk poängen som det 
andra laget fick. 

  Stryk den lilla ettan (”klipp 
av hörnet”) vid det andra lagets 
nästa lediga ruta i serveomgången, 
under spelaren som är nr II i det 
lagets serveföljd. 

 

 
 
 
 
 OBS 1: 

 
Ta för vana att alltid först stryka poäng, sedan ”klippa av hörnet”.  

 OBS 2: Inför varje serve ska sekreteraren titta i protokollet, rakt ovanför rutan med 
”avklippt hörn”, vem som ska serva, och sedan kolla att den som sedan 
servar har detta nummer. 
(Annars: Säg till andredomaren efter det att serven är slagen.) 

 



 
 
 
 
 

Setslut 
 
   Skriv in 

tiden då setet 
slutade, i rutan 
”Sluttid”. 

   Gör en ring runt slut-
poängsiffran under den 
siste servaren i respektive 
lag. 

   Stryk under lagens 
slutpoäng i poäng-
kolumnerna och spärra 
alla poäng som återstår. 

 

 
 
 
-   Om setbollen vinns av mottagande lag, ska vinnande lags poäng skrivas i rutan under den 

spelare som skulle ha servat nästa gång i vinnande lag, utan att stryka den lilla siffran: 
 

Exempel: Vid ställningen 18-24 vinner Spårvägen bollen. Deras servare slår serven 
i nät. Alltså får Strängnäs poäng och vinner setet. Deras slutpoäng skrivs då under 
den spelare som skulle ha servat nästa gång i laget, utan att stryka den lilla siffran: 

 

 
 
 
-   Outnyttjade time-out-rutor spärras inte. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 Komplettera i "Resultat"-rutan   

 

 
 -  Antal time-outer under "T-O". (Skriv ”0” om man inte tagit någon T-O alls). 

 

-  Antal spelarbyten under "SB". (Skriv ”0” om man inte gjort något byte alls). 
 

-  Markera med en etta i rutan under "V" för det lag som vunnit setet. (Skriv ”0” vid 
förlorande lag). 
 

-  Lagets poäng under "Poäng". (Skriv ”0” om man inte tagit några poäng). 
 

-  Skriv hur många minuter setet varade under "(min.)". 
 
 
 
 
 
 
 
Femte set 
 
Rutan för femte set skiljer sig från rutorna för övriga set eftersom lagen ska byta sida när ett 
lag uppnått 8 poäng. 
 
En ny lottning görs inför femte set.  
I detta fall säger domaren: -”Spårvägen servar på 
din högra sida”.  
Efter denna lottning markeras lag A/B i de tre 
ringarna. 
 
Skriv in lagens rotationsordningar när båda lapparna 
lämnats in.  
 
Laget som ska börja till vänster om sekreteraren ska skrivas in både i vänster och höger del 
i femte setets ruta. 
 
Laget som ska börja till höger om sekreteraren ska skrivas in i mittdelen av femte setets ruta. 
 



Följande görs bara i de två vänstra delarna: 
 
Spärra med ett kryss 
den lilla rutan under 
spelaren på position I 
i det lag som inte ska 
börja serva. 

 Sätt kryss i rutan bredvid S 
för det lag som ska serva 
och vid M för det lag som 
är mottagande. 

 Gör ett snedstreck ("klipp 
av hörnet") över den lilla 
ettan i lilla rutan under 
spelaren på position I i det 
lag som ska börja serva. 

 

 
 
Fram till sidbytet används bara de två vänstra delarna förutom vid time-outer och 
spelarbyten som ska föras i alla tre delarna fram till sidbytet. D.v.s. om Strängnäs gör 
spelarbyte-n (eller TO) före sidbytet, så ska det/de skrivas både på vänstra och högra delen. 
Efter sidbytet används bara de två högra delarna. 
 
 
Sidbytet ska göras när något av lagen uppnår åtta poäng. 
 
Det är sekreterarens uppgift att hålla reda på när sidbytet ska göras och meddela 
andredomaren. 
 
 
 
 
Vid sidbytet ska följande göras: 
 
  Om det vänstra laget 
fortsätter serva efter bytet 
ska den senast strukna lilla 
siffran strykas i 
motsvarande ruta i delen 
längst till höger. 

   Dra ett lodrätt streck över 
dessa poäng i poängkolumnen 
längst till höger, och ett 
vågrätt streck under poängen 
de har vid sidbytet. 

   Skriv det vänstra 
lagets poäng vid 
sidbyte i rutan 
"Poäng vid sidbyte". 

 
 

 
 
 



SÄRSKILDA HÄNDELSER 
 
När ett lag ska göra spelarbyte eller om andredomaren blåser i pipan när ett lag har begärt 
time-out, så ska sekreteraren omedelbart kolla om det begärda är möjligt, d.v.s om bytet är 
enligt reglerna och/eller om laget har några time-outer kvar. Ha ögonkontakt med andre-
domaren, så att han/hon förstår att du kollar, och sträck upp en hand (”stopp, börja inte 
spela förrän jag är klar!”) när en särskild händelse skrivs in. 
 

Sträck upp båda händerna  (”klar”) när det är klart. 
 

Time-out 
 
Under poängkolumnen för respektive lag finns 
två rutor där time-outer ska skrivas in.  
 
 
 
 
 
Det begärande lagets poäng ska skrivas först. 

 

 

 
Spelarbyte 
 
Om en (eller flera) spelare ställer sig i bytesområdet så har laget begärt 
spelarbyte. Då ska sekreteraren ge signal med visselpipa eller annan 
ljudanordning. 

 Bytesområdet  
är anfallsområdets 

förlängning i 
sidled fram till 

sekreterarbordet 
 
Kolla sen att inbytande spelare finns med i laguppställningen nere till höger.  
(Annars: Säg till andredomaren.)  
 
Därefter skrivs numret på den 
inbytande spelaren under 
numret på den spelare som 
han/hon ska byta med.  
 
I rutan under den inbytande 
spelaren skrivs poäng-
ställningen vid bytet. 
 
Det bytande lagets poäng ska 
skrivas först. 

 

 
 
 
Om den ordinarie spelaren ska bytas in 
igen så skrivs den då aktuella ställningen  
in i rutan under den föregående ställningen 
och avbytarens siffra sätts inom parentes. 

 Om den ordinarie lagkaptenen byts ut, 
så ska sekreteraren meddela detta 
till andredomaren. Då ska en ny 
kapten på plan utses. Dennes siffra 
markeras med en streckad ring. 



 
Bestraffningar 
 
 

     
 
 
 

 

Bestraffningar skrivs in i bestraffningsrutan 
längst nere till vänster. 
Den första kolumnen används bara vid 
tillrättavisning för fördröjning. Då används 
förkortningen F.  
I de följande tre kolumnerna fyller man i 
numret på spelaren eller använder förkort-
ningar: C=Coach,  AC=Assisterande Coach, 
T=Tredje person,  F= Fördröjning, i den 
kolumn som passar.  
Därefter anges lag ( A eller B ), set och 
ställning (det egna lagets siffra först) när 
bestraffningen utdelas, i de följande 
kolumnerna. 

 
 
OBS 1: Domaren visar bestraffningar på följande sätt: 

Gult kort = Varning    (=poäng till det andra laget) 
Rött kort = Utvisning (för pågående set) 
Gult och rött kort samtidigt =  Diskvalifikation (för hela matchen) 
Ena handen mot den andra handleden = Tillrättavisning för fördröjning 
Gult kort mot den andra handleden = Varning för fördröjning   (=poäng till det andra laget) 
 

OBS 2:  I den första kolumnen kan det bara stå ”F”. 
 

OBS 3: ”F” kan bara användas i första och andra kolumnen. 
 
 
Exempel:                   (Prova gärna med blyerts i rutan ovan!) 
 
1. I första tar Spårvägen ledningen med 4-0. Då får nr 9 i Strängnäs varning. 
 
2. I andra set får nr 15 i lag A gult kort när det andra laget leder med 7-0. 
 
3. I fjärde set får Spårvägen tillrättavisning för fördröjning av spelet efter en time-out  
 när dom leder med 10-9. 
 
4. Vid samma tillfälle blir coachen i Spårvägen först varnad, sedan utvisad. 
 



 

 

 

 
 
VID MATCHENS SLUT 
 
 
Summera ner kolumnerna i "Resultat"-rutan. 
 
 
 
 
Skriv in det vinnande lagets namn efter 
"Vinnare:" och efter  "3 -   "  hur många set 
det andra laget vunnit. 

 
 
Stryk eventuella spelare i laguppställningsrutan som inte kommit alls. 
 
 
Efter matchen skrivs 
protokollet under i följande 
ordning: sekreteraren, 
lagkaptenerna, andredomaren 
och sist förstedomaren. 
 
"Land" fylls bara i vid 
internationella matcher. 

 

 
 
 
Den Blå kopian ska Bortalaget ha. 
 
Protokollet viks ihop vid markeringen nedtill så att den högra delen kommer under. 
 
 

****************** 
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