
1. Med et hold. Dit team kan bestå af alt fra 6-10 spillere, men kun 6 vil være på banen ad gangen. 
De resterende spillere vil være erstatninger, der kan komme ind i spillet under en timeout eller til at 
erstatte en anden spiller i tilfælde af skade. 

2. Find en domstol. Dodgeball kan spilles udendørs eller indendørs. En forordning domstol er 
mindst 50 'lang og 30' bred (fortrinsvis 60 'x 30'). Retten bør opdeles i halve ved en center-line 
(svarer til en volleyballbane), og skal have en "angrebs-line" på hver side af midterlinien, lige under 
10 'fra, og parallelt med centrum- line. 

3. Vælg 6 startere. Deres seks startere vil stille sig på baseline, der vender mod centrum-line. 6 røde 
gummi dodgeballs (8 "gummi-belagte skum bolde) bør være jævnt fordelt langs midterlinien. 

4. Løb for kuglerne. I starten af spillet, vil hvert hold vælge tre spillere til at køre til centrum-line og få 
fat i en bold. Hvert hold tildeles de tre bolde til deres ret, så hvert hold skal begynde med 3 bolde. 
De fleste teams diskutere hvilken spiller vil tage hvilken bold før starten af spillet for at minimere 
forvirringen ved midterlinien. 

5. Retur boldene til angreb-line. Før en bold bliver levende, skal den returneres til angrebet-line. 
Nogle spillere vælger at køre bolden tilbage selv, mens andre vil kaste bolden fra midterlinien til en 
holdkammerat, der står ved angrebet-line. Uanset hvad, så snart en høvdingebold vender tilbage 
til angrebet-line, det er levende og in-play. 

6. Kast og undvige bolde, indtil du bliver ramt, eller du har fjernet det andet hold. Nu er det tid 
til at spille! Deres mål er at ramme spillerne på det andet hold med dodgeball. Men vær forsigtig, 
hvis en spiller på det andet hold fanger en bold, du har smidt, du er ude. Her er vigtige regler at 
huske: 

1. En live bold er en bold, der er blevet kastet, og har endnu ikke ramt jorden, dommeren, en 
anden spiller, eller hvilken som helst anden vare eller overflade uden for banen. 

2. Hvis du smider en levende bold, der rammer en anden spiller, der spiller er ude. 

3. Hvis din bold rammer noget (gulvet, dommeren, loftet osv.), før den rammer en modspiller, 
at bolden er ikke længere bor, og at spilleren stadig er i. 

4. Hvis du fange en levende bold i luften, den spiller, der kastede at bolden er ude. 

5. Hvis du fange en levende bold i luften og en af de seks oprindelige spillere på dit hold er 
blevet fjernet, en spiller får lov til at vende tilbage til spillet. Spillere bør vende tilbage til 
spillet i den samme rækkefølge, som de blev fjernet (første person til at blive elimineret, 
bør være den første person til at vende tilbage, hvis en spiller på dit hold fanger en 
levende bold). 

6. Du kan afbøje en levende bold, der kommer imod dig, hvis du holder en anden bold i 
hænderne. Men hvis den levende bolden rammer nogen del af din krop, du er ude. Og 
hvis den levende bold får dig til at droppe bolden, du holder, så er du ude. 

7. Du må ikke fjerne en spiller ved at slå ham over skuldrene. 

8. Du må ikke målrettet flytte dit hoved ind i bolden for at undgå at blive ramt på en anden del 
af din krop. 

9. Du skal holde sig inden for grænserne af den ret, medmindre du henter en vildfaren bold. 



10. Du kan hente en bold uden for grænserne for retten, skal du forlade og vende tilbage 
gennem baseline (ikke sidelinjen). 

11. Hvis du lader grænserne for retten til at undgå at blive ramt eller at fange en bold, du er 
ude. 

12. Spillet fortsætter indtil en holdets spillere er fuldstændig elimineret eller tiden er udløbet. 

 

7. Ær system. Selv om der er normalt en dommer på banen, bør hovedparten af spillet skal spilles 
med ære system. Som 6 dodgeballs kan flyve rundt på én gang, er det vigtigt at huske, at 
dommeren ikke vil være i stand til at se alle hit. Hvis du bliver ramt, bør du hæve din hånd til at 
angive, at du er ude og forlade banen med det samme. Hvis dommeren ikke kalde dig ud, men 
hans beslutning er endelig. 

 

Andre officielle regler: 

1. Hver kamp varer 5 minutter, eller indtil alle et holds spillere bliver elimineret. Hvis de to 
hold har begge spillere tilbage efter 5 minutter, vil holdet med flest spillere tilbage vinde. 
Hvis der er et lige antal spillere tilbage ved slutningen af spillet, vil der være et minut, 
pludselig død overtid. 

2. Hvert hold får en, 30-sekunders time-out per spil. Dette er hvor spillere kan være 
substitueret, etc. 

3. Hvis holdet i spidsen styrer alle 6 bolde på deres side af banen i mere end 5 sekunder, vil 
en overtrædelse blive kaldt. 

 

Nødvendigt værktøj: 

 6 Dodgeballs 

 Mindst 12 spillere 

 Domstolen 

 

 

Forsigtig: Husk du er på ære systemet, hvis du er ramt, forlade spillet. 

 


