
Viktige punkter fra Offisielle Spilleregler for Basketball 2018 

SEKRETARIAT 

Side 1 av 14 

  

Oppdatert etter 2018-reglene 
Offisielle spilleregler for basketball finner du her. 

Sist oppdatert: 31.10.2018 

Innledning 

Basketball er en rask og høyt teknisk idrett som stadig er i endring. Sekretariatet er en del av det nøytrale 
dommerteamet (engelsk: sekretariat = table officials, dommere= officials/referees) som skal sikre 

rettferdige kamper i henhold til spillereglene og spillets intensjon. 

Det er svært viktig at alle i dommerteamet er oppdatert på gjeldende regler og rutiner for å 
gjennomføre kamper på en effektiv og god måte og er våken, konsentrert og klar til kampen som skal 
gjennomføres. Minst én gang før første kamp hver sesong bør du sjekke om det er regelendringer for 

sesongen.  

Dette dokumentet har som hensikt å gjøre det lett å finne frem til hva oppgavene til sekretariatet går ut 
på, etter utdrag fra spillereglene. På siste side er det også lenket til de offisielle spillereglene, offisielle 

tolkninger (lister opp scenarioer fra kampsituasjoner med fasit på hva som er riktig å gjøre), FIBAs Table 
Officials Manual og et  sekretariatkurs (slides) som Sverresborg Hoops holder (NB: dette er ikke oppdatert 

med regelendringene fra 2018).  

Lykke til! 

Dommerkomiteen NBBF Midt 

 

Innhold 
Hvem, hva, hvor? 2 

Utstyr 2 
REGEL 8  Dommere, sekretariat, kommissær: Oppgaver og myndighet 3 

Utdrag fra §45 Dommere, sekretariat og kommissær 3 
§48 Sekretær og assisterende sekretær: oppgaver (side 58) 3 

OBS Ved feilføring 4 
§49 Tidtakeren: oppgaver (side 59) 4 
§50 Skuddkokkeoperatøren: Oppgaver (side 59) 5 

Dommertegnene 6 
Kampskjema 7 

Time-out 9 
Fouls 9 

Lagfouls 10 
Løpende resultat 10 

Løpende resultat: Videre instruks 11 
Løpende resultat: Oppsummering 11 

Time-out og innbytte når er det lov? 12 
§18 Time-out 12 

Prosedyre for time-outs 12 
§19 Innbytte 13 

Prosedyre for innbytte 13 
Referanser og annet lesestoff 14 
 



Viktige punkter fra Offisielle Spilleregler for Basketball 2018 

SEKRETARIAT 

Side 2 av 14 

  

Hvem, hva, hvor? 
Sekretariatet skal bestå av en sekretær, en assisterende sekretær, en tidtaker og en 
skuddklokkeoperatør. Sekretariatet skal være på plass minst 20 minutter før kampstart.  

Kommentar:  I NBBF Region Midt er det ikke påkrevd å ha en assisterende sekretær, 
men dersom sekretariatet er uerfarent er det lurt å ha en assisterende 
sekretær.  

 

Sekretariatet skal være plassert med bord rett ut fra midtlinjen, 2 meter fra sidelinjen. Lagbenkene skal 
være plassert i lagbenkområdet som starter 5 meter fra midtlinjen (begge sider), det er ofte to linjer som 
markerer disse områdene, men ikke på alle baner i region midt per i dag.  Lagbenkområdene skal ikke 
være nærmere enn 5 meter fra midtlinjen slik at det er plass til sekretariatet og sekretariatet har god sikt 
til alle områder på banen.  

NB: §7.4 Laglederen eller den assisterende laglederen kan gå til sekretariatet under kampen for å få 
statistisk informasjon, men kun når ballen blir død og kampklokken er stoppet. Kommentar: disse skal ikke 
stå i sekretariatområdet over lengre tid.   

Utstyr 

Utstyr skal settes klart av hjemmelaget minst 20 minutter før kampstart. Sekretariatet skal være 
utstyrt med følgende: 

• Kampklokke (kontroll) 
• Skuddklokke (kontroll: NB: + ekstra batterier dersom trådløs) 
• Stoppeklokke eller egnet (synlig anordning) for å ta tiden på time-outs 
• Kampskjema 
• Spillerfoulmarkører 
• Lagfoulmarkører 
• Pil for vekslende ballbesittelse (hoppball) 
• Blå/sort OG rød penn 
• Fløyte (i tilfelle kampklokken og skuddklokken ikke lager lyd) 
• Bord og 3-4 stoler til sekretariatet 
• 4 innbyttestoler 
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REGEL 8  Dommere, sekretariat, kommissær: Oppgaver og 
myndighet 
 

Utdrag fra §45 Dommere, sekretariat og kommissær 
• Sekretariatet skal bestå av en sekretær, en assisterende sekretær, en tidtaker og en 

skuddklokkeoperatør.  
• Dommerne, sekretariatet og kommissæren skal lede kampen i samsvar med disse 

spillereglene og har ingen som helst myndighet til å forandre de.  
• Alle i sekretariatet skal være likt kledd.  

§48 Sekretær og assisterende sekretær: oppgaver (side 58) 
Sekretæren skal utstyres med et kampskjema og skal registrere: 

• Lagene ved å notere navn og nummer på de spillerne som skal starte kampen, 
samt alle innbyttere som kommer inn i kampen. Hvis det forekommer et 
regelbrudd med hensyn til de 5 spillerne som skal starte kampen, innbytte eller 
antall spillere, skal han gi beskjed til nærmeste dommer snarest mulig etter at 
regelbruddet er oppdaget. 

• En fortløpende summering av scorete poeng ved å notere tellende spillemål og 
straffekast. 

• Hver spillers idømte fouls. Sekretæren skal umiddelbart underrette en dommer når 
fem fouls er idømt en spiller. Han skal notere fouls som idømmes en lagleder, og 
han skal umiddelbart underrette en dommer når en lagleder skal bortvises. 
Likeledes må han umiddelbart underrette en dommer når en spiller har begått 2 
tekniske fouls, 2 usportslige fouls eller 1 teknisk og 1 usportslig foul. 

• Time-outs. Han må underrette dommerne om mulighet for time-out når et lag har 
bedt om en time-out og underrette laglederen via en dommer når et lag ikke har 
flere time-outs igjen i en halvtidsperiode eller en forlengningsperiode. 

• Neste vekslende ballbesittelse ved å betjene pilen som angir dette. Sekretæren 
skal snu retningen på pilen umiddelbart etter at første halvtidsperiode er slutt, 
ettersom lagene da skal bytte kurver før andre halvtidsperiode. 

Sekretæren skal også: 

• Vise antall foul begått av hver spiller ved å holde opp markørskiltet som viser det 
antall fouls spilleren har begått, på en slik måte at det er synlig for begge lags 
lagleder. 

• Plassere lagfoulmarkøren på sekretariatbordet lengst ut mot den siden som er 
nærmest benken til laget med lagfoul straks ballen blir levende igjen etter den 
fjerde lagfoulen i en periode. 

• Effektuere innbytter. 
• Gi lydsignal bare når ballen blir død, og før ballen blir levende igjen. Sekretærens 

lydsignal stopper ikke kampklokken eller spillet, og det gjør heller ikke ballen død. 

Kommentar:  I regelboka star det at assisterende sekretær skal operere resultattavlen. I 
Norge spiller vi oftest på baner hvor resultattavlen og klokka er i ett.  

 

Hvis det skulle oppstå et avvik som ikke kan forklares mellom resultattavlen og det offisielle 
kampskjemaet, gjelder kampskjemaet, og resultattavlen skal korrigeres i samsvar med 
kampskjemaet.  
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OBS Ved feilføring 
Hvis det oppdages en feil på kampskjemaet i føringen av poengstillingen 

- under kampen, må sekretæren vente til ballen blir død før han gir lydsignal. 
- etter at spilletiden er utløpt og før førstedommeren har signert kampskjemaet, skal 

feilen rettes, også selv om dette påvirker sluttresultatet i kampen. 
- etter at førstedommeren har signert kampskjemaet, kan feilen ikke lenger korrigeres. 

Førstedommeren, eller kommissæren (hvis tilstede), må da sende en detaljert rapport 
til turneringsarrangøren. 

§49 Tidtakeren: oppgaver (side 59) 
Tidtakeren skal være utstyrt med et kampur og en stoppeklokke og skal 

• registrere spilletid, time-outs og spillepauser. 
• sørge for at et svært kraftig signal lyder automatisk ved spilletidens utløp i hver 

periode eller forlengningsperiode. 
• benytte alle mulige midler for å underrette dommerne umiddelbart dersom 

signalet hans ikke lyder eller ikke blir hørt. 

Tidtakeren skal registrere spilletiden som følger: 

• Han skal starte kampklokken når 
o ballen berøres lovlig av en av spillerne som deltar i hoppballen. 
o ballen berører, eller berøres av, en spiller på spillebanen, etter et siste 

straffekast som ikke lykkes når ballen fortsetter å være levende. 
o ballen berører eller berøres lovlig av en spiller på spillebanen ved et 

innkast. 
• Han skal stoppe kampklokken når 

o spilletiden utløper ved slutten av en periode eller forlengningsperiode 
dersom kampklokken ikke stanser automatisk. 

o en dommer blåser i fløyten mens ballen er levende. 
o et spillemål blir scoret mot et lag som har bedt om en time-out. 
o et spillemål blir scoret når kampklokken viser 2:00 eller mindre i fjerde 

periode eller i hver forlengningsperiode. 
o skuddklokkens signal lyder mens et lag har kontroll over ballen. 

Tidtakeren skal registrere en time-out ved å 

• starte en stoppeklokke umiddelbart når dommeren blåser i fløyten og viser 
signalet for en time-out. 

• gi lydsignal når det har gått 50 sekunder av en time-out. 
• gi lydsignal når en time-out er over. 

Tidtakeren skal registrere en spillepause ved å 

• starte en stoppeklokke umiddelbart når en periode er slutt. 
• gi lydsignal før første og tredje periode når det gjenstår 3 minutter og når det 

gjenstår 1 minutt og 30 sekunder til perioden skal starte. 
• gi lydsignal før andre og fjerde periode og før en forlengningsperiode når det 

gjenstår 30 sekunder til perioden skal starte. 
• gi lydsignal og samtidig stoppe stoppeklokken når en spillepause er ferdig. 

 

Kommentar: I Norske haller har resultattavlene ofte både tidtaking og en egen funksjon 
for time-outs. Time-out registreres og telles ned på tavla, med en egen 
knapp for hvert lag.  
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§50 Skuddkokkeoperatøren: Oppgaver (side 59) 
Skuddklokkeoperatøren skal være utstyrt med en skuddklokke og betjene dette slik at det 

Startes eller gjenstartes når 

• et lag får kontroll over en levende ball inne på spillebanen. Det at en motspiller 
kun berører ballen etter dette, starter ikke en ny skudd-klokke-periode dersom det 
samme laget fortsetter å beholde kontroll over ballen. 

• ballen berører eller blir lovlig berørt av en spiller på spillebanen etter et innkast. 

Stoppes, men ikke tilbakestilles, med resterende tid synlig, når det laget som tidligere hadde 
kontroll over ballen, tildeles et innkast som et resultat av: 

• at ballen har gått utenfor spillebanen. 
• at en spiller på det samme laget er blitt skadet. 
• en teknisk foul er begått av dette laget 
• en hoppballsituasjon. 
• en dobbelfoul. 
• en kansellering av identiske bestrafninger mot lagene. 

Stoppes, men heller ikke tilbakestilles, med resterende tid synlig, når det laget som tidligere 
hadde kontroll over ballen er tildelt innkast i angrepsfeltet og det står 14 sekunder eller mer 
igjen på skuddklokken som et resultat av en foul eller overtredelse (inkludert når ballen har 
gått utenfor sidelinjene).  

Stoppes og tilbakestilles til 24 sekunder uten at noen tall vises på displayet straks: 

• ballen går lovlig i kurven. 
• ballen treffer ringen på motstandernes kurv og blir kontrollert av laget som ikke 

hadde kontroll over ballen før den berørte ringen. 
• laget tildeles et innkast i forsvarsfeltet: 

- etter en foul eller overtredelse (ikke når ballen har gått utenfor sidelinjene).  
- etter en hoppballsituasjon. 
- etter at kampen blir stoppe pga. en handling som ikke skyldes det laget som 

har kontroll over ballen. 
- etter at kampen blir stoppet pga. en handling som ikke skyldes noen av 

lagene, med mindre motstanderne påføres en ulempe. 
• laget tildeles straffekast. 
• et regelbrudd er begått av det laget som har kontroll over ballen. 

Stoppes og tilbakestilles til 14 sekunder, med 14 sekunder synlig, når: 

• det samme laget som hadde kontroll over ballen tildeles et innkast i angrepsfeltet 
og det står 13 eller færre sekunder igjen på skuddklokken: 
- etter en foul eller overtredelse (ikke når ballen har gått utenfor sidelinjene). 
- etter at kampen blir stoppe pga. en handling som ikke skyldes det laget som 

har kontroll over ballen. 
- at kampen blir stoppet pga. en handling som ikke skyldes noen av lagene, 

med mindre motstanderne påføres en ulempe. 
• det laget som ikke hadde kontroll over ballen tildeles et innkast i angrepsfeltet 

etter en: 
- Personlig, usportslig eller diskvalifiserende foul. 
- Overtredelse (også når ballen har gått utenfor sidelinjen) 
- Hoppballsituasjon 

• ballen har berørt ringen etter et skuddforsøk som ikke er vellykket, et siste eller 
eneste straffekast eller en pasning dersom laget som får kontroll over ballen er det 
samme laget som hadde kontroll over ballen før den berørte ringen. 
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• Kampklokken viser 2:00 minutter eller mindre i den fjerde perioden eller i hver 
forlengningsperiode etter en time-out til laget som har rett til ballkontroll i lagets 
forsvarsfelt og laglederen bestemmer at kampen skal fortsette med innkast fra 
innkastlinjen i lagets angrepsfelt og 14 eller flere sekunder vises på skuddklokken 
da kampen ble stoppes.  

Stoppes og settes ut av funksjon når ballen blir død og kampklokken er stanset i  en periode 
eller forlengingsperiode, og ny ballkontroll deretter inntreffer (uansett lag) med mindre enn 14 
sekunder igjen på kampklokken. 

Skuddklokken stopper ikke kampklokken eller spillet, eller forårsaker at ballen blir død, med 
mindre et lag har kontroll over ballen. 

 

Dommertegnene 
På side 61 til 68 i spillereglene er dommertegnene illustrert, det er viktig at sekretariatet er 
kjent med disse dommertegnene. I tillegg til tegnene er dommerne oppfordret om å også 
bruke stemmen når de administrerer til sekretariatet.  

Er du som sekretær i tvil om hva dommeren viste, spør med en gang! 
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Kampskjema 
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Om kampskjemaet: 

Skjemaet består av en 1 original (hvit) for arrangøren og 2 kopier; rød kopi til kampens 
seirende lag og gul kopi til tapende lag. 

Skjema skal føres med 2 penner med ulik farge; én i første og tredje periode (fortrinnsvis rød) 
og én i andre og fjerde periode (fortrinnsvis sort eller blå). 
I alle forlengningsperioder skal det benyttes sort eller blå (samme farge som for andre og 
fjerde periode).  

Regionalt: Minst 20 minutter før kampstart skal sekretæren fylle ut skjema som følger: 
(Nasjonalt, internasjonalt, og i spillereglene står det 40 minutter)  

Han skal skrive navnet på de 2 lagene øverst på skjemaet. Hjemmelaget skrives inn først som 
lag «A». I turneringer eller kamper på nøytral spillebane er det lag som er nevnt først i  
kampprogrammet lag «A», og det andre laget er lag «B».  

Deretter skal sekretæren føre inn: 

• Kampart (U13G, U14G ... 1M, 1K, 2M, RU etc.) 
• kampnummer 
• dato, klokkeslett og kampsted 
• navnene på første- og andredommeren/-dommerne. 

 

Sekretæren skal så føre inn navnene på alle medlemmene på begge lag ved hjelp av listen 
som er levert av laglederen eller lagets representant. Lag «A» føres på den øverste delen og 
lag «B» på den nederste delen.  

I andre kolonne skrives spillernes etternavn og initialer med STORE bokstaver, og i tredje 
kolonne nummeret på drakten til hver enkelt navngitte spiller i henhold til listen over 
lagmedlemmer levert inn av laglederen eller hans representant. Lagets kaptein indikeres med 
(K) like bak navnet hans.  

Hvis lag har færre spillere enn det er plass til på skjemaet, 
skal det trekkes horisontale streker gjennom de ledige 
feltene for lisensnummer, navn, draktnummer og fouls 

Nederst, under hvert lag, påføres navnene på lagleder og 
assisterende lagleder med STORE bokstaver.  

Minst 10 minutter før fastsatt kampstart skal laglederne: 

• bekrefte at lagmedlemmenes navn og deres respektive 
nummer er korrekte.  
• bekrefte laglederens og assisterende lagleders navn. 
Dersom det ikke er noen lagleder skal kapteinen fungere 
som coach og det skal skrives (K) bak hans navn.  
• merke av de 5 spillerne som skal starte kampen ved å 
sette et kryss i feltet «Spiller inn». 
• signere på kampskjema. 

Lagleder for lag «A» skal utføre denne prosedyre først. 
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Når spillerne kommer på spillebanen for å starte kampen, skal sekretæren sette en ring rundt 
kryssene for de 5 spillerne på hvert lag som skal starte kampen. (Hvis det er overensstemmelse 
mellom laglederens kryss og hvilke spillere som er på spillebanen, skal dommerne informeres 
om dette før kampen startes.) 

Hver gang en innbytter kommer inn på spillebanen som spiller første gang i kampen, skal det 
settes et kryss uten ring rundt i feltet «Spiller inn». 

Time-out 

En time-out som innvilges et lag i en halvtidsperiode eller en forlengningsperiode, skal noteres 
under lagets navn, i rubrikken for den aktuelle perioden, med det spilleminuttet den innvilges i. 

Ved slutten av hver halvtidsperiode eller forlengningsperiode tegnes 2 parallelle, horisontale 
streker i ubenyttede rubrikker for time-out. Dersom laget ikke innvilges sin første time-out før i 
de 2 siste minuttene av annen halvdel skal sekretæren sette 2 horisontale linjer i det første 
feltet for lagets annen halvdel. 

Fouls 

Spillerfouls kan være personlige, tekniske, usportslige eller diskvalifiserende, og skal noteres på 
en spiller. 

Fouls begått av lagbenkpersonell kan være tekniske eller diskvalifiserende, og skal noteres på 
laglederen. 

Fouls noteres på følgende måte: 

• En personlig foul noteres med spilleminutt (f.eks. 9). 
• En teknisk foul på en spiller noteres med spilleminutt og «T» (f.eks. 9T). En ytterligere 

teknisk foul skal også noteres med en “T” etterfulgt av en “BV” for bortvisning i det 
etterfølgende feltet. 

• En teknisk foul på en lagleder for egen usportslig opptreden noteres med spilleminutt 
og en «L» (f.eks. 9L). En ytterligere lik teknisk foul noteres på samme måte etterfulgt av 
en «BV» i det etterfølgende feltet. 

• En teknisk foul på en lagleder av en hvilken som helst annen grunn noteres med 
spilleminutt og en «B» (f.eks. 9B). En tredje teknisk foul (en av disse kan være en “L”) 
skal noteres med en “L” eller “B” etterfulgt av “BV” i det etterfølgende feltet. 

• En usportslig foul på en spiller noteres med spilleminutt og «U» (f.eks. 9U). En eventuell 
ny usportslig foul noteres på samme måte etterfulgt av en «BV» i det etterfølgende 
feltet. 

• En teknisk foul mot en spiller som har fått en usportslig foul, eller en usportslig foul mot 
en spiller som har fått en teknisk foul, skal også indikeres med en ”U” eller ”T” etterfulgt 
av ”BV”.  

• En diskvalifiserende foul noteres med spilleminutt og «D» (f.eks. 9D). 
• Ved alle fouls som medfører straffekast skal det noteres en apostrof for hvert 

straffekast oppe til høyre for spilleminuttet (f.eks. 9’’ ved to straffekast). 
• Alle foul med identiske bestrafninger som kanselleres (strykes) ihht. §42, noteres med 

«K» bak spilleminuttet, eventuelt ovenfor bokstaven som angir foulens art. 
• Etter hver periode skal sekretæren trekke en tykk vertikal strek mellom de utfylte og de 

ubenyttede foulrutene. Når kampen er slutt, skal han tegne en tykk horisontal strek 
gjennom alle ubenyttede foulruter. 

• En diskvalifiserende foul mot en assisterende lagleder, innbytter, bortvist spiller eller en 
medfølgende lagfunksjonær, inkludert bortvisning for å ha forlatt lagbenken under et 
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slagsmål, skal indikeres som en teknisk foul mot en lagleder og noteres med 
spilleminutt og B2.  

Ved slutten av andre periode og ved slutten av kampen, skal sekretæren trekke en tykk 
vertikal strek mellom de utfylte og de ubenyttede foulrutene.  
Når kampen er slutt, skal han tegne en tykk horisontal strek gjennom alle ubenyttede 
foulruter.  

Eksempler og spesialtilfeller  finner du på side 73-74 i spillereglene. 

Lagfouls 

For hver periode er det avsatt 4 ruter (like under lagets navn, over spillernes navn) på 
kampskjemaet for å notere lagfouls. 

Hver gang en spiller idømmes en personlig, teknisk, usportslig eller diskvalifiserende foul skal 
sekretæren notere foulen på laget hans, dvs i en av rutene som er avsatt for dette på 
kampskjemaet. 

Sekretæren skal notere hver foul på samme måte som i rutene for spillerfoul etterhvert som 
lagets spillere begår foul. 

Løpende resultat 

Sekretæren skal føre en kronologisk løpende summering av lagenes 
scorete poeng.  

Det er 5 kolonner for løpende score på dette kampskjemaet. De to 
første er for første og andre periode, de to neste er for tredje og fjerde 
periode og den siste for forlengningsperioder.  

Hver kolonne er delt i 5 underkolonner. Den midterste av disse er 
skravert og her noteres spilleminuttene. (Du starter på 1 og beveger 
deg opp til 10).  

På hver side av minuttkolonnen er det to underkolonner for hvert lag. 
Den første er for nummer på spilleren som scorer spillemål eller som 
scorer på (eller mislykkes med) straffekast. Den andre er for løpende 
resultat og viser det samlete antall poeng ett lag har scoret ved at 
scorete poeng adderes til den tidligere totalen.  

Før kampen starter, skal sekretæren sette bokstavene «A» og «B» over 
kolonnene for scorete poeng for første og andre periode. Til venstre 
for minuttkolonnen settes bokstaven for det lag som skal angripe mot 
kurven til venstre for sekretæren, og til høyre settes bokstaven for det 
lag som skal angripe mot kurven til høyre.  

Før tredje periode settes bokstavene «A» og «B» på motsatt side. Hvis 
stillingen er uavgjort etter fjerde periode, skal bokstavene «A» og «B» 
påføres i kolonnen for forlengningsperioder på samme side som i 
fjerde periode. 

Det skal bare noteres én hendelse i samme horisontale linje i en 
kolonne (men ikke hopp over linjer).  
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Løpende resultat: Videre instruks 

Ved et 3-poengs spillemål skal det tegnes en sirkel rundt det antall poeng som det aktuelle 
laget på dette tidspunkt har scoret. 

Et spillemål som en spiller ved et uhell scorer på sin egen kurv noteres som om det var scoret 
av motstanderlagets kaptein på spillebanen. 

Poeng som scores uten at ballen går i kurven (§31 Skuddforsøk: Ulovlig ballberøring og ulovlig 
påvirkning) noteres som scoret av spilleren som gjorde skuddforsøket. 

Straffekast som tilhører samme bestrafning, slås sammen med en klamme mellom spillerens 
nummer og det løpende resultatet, og det er da ikke nødvendig å gjenta spillerens nummer. 
Et mislykket straffekast noteres med en kort horisontal strek i angjeldende rute. 

Ved slutten av hver periode skal sekretæren trekke en tykk, horisontal linje gjennom de fem 
underkolonnene, direkte under siste noterte poeng. 

Før tredje periode starter skal sekretæren skrive resultatet fra første omgang på øverste linje 
for tredje og fjerde periode. De to lagenes resultat bytter side. Før en forlengningsperiode 
starter, skal sekretæren skrive resultatet etter ordinær spilletid på øverste linje for 
forlengningsperioder, og de to lagenes resultat skal stå på samme side som i fjerde periode. 

Dersom det spilles flere forlengningsperioder, skal det settes en tykk horisontal strek under siste 
notering i den foregående forlengningsperiode. 

Hver gang det er mulig, skal sekretæren kontrollere kampskjemaets løpende resultat mot den 
synlige resultattavlen. Hvis han finner avvik og resultatet på kampskjema er korrekt, skal han 
umiddelbart sørge for å få korrigert tavlen. Hvis han er i tvil, eller hvis et av lagene protesterer 
på rettelsen, skal han informere førstedommeren straks ballen blir død og kampuret er 
stanset. 

Løpende resultat: Oppsummering 

Når kampen er slutt, skal sekretæren sette to tykke, horisontale streker 
gjennom de fem underkolonnene under siste noterte poeng i kampen.  

Han skal dessuten trekke en sammenhengende diagonal strek over alle 
ubenyttede kolonner (for perioder og forlengningsperioder) for scorete 
poeng.  

Ved slutten av hver periode og forlengningsperiode skal sekretæren føre 
resultatet i rubrikken for denne nede på kampskjemaet.  

Ved kampslutt skal sekretæren notere sluttresultatet og angi navnet på det 
seirende laget.  

Sekretæren skal til slutt undertegne kampskjemaet, etter at det er blitt 
undertegnet av tidtakeren og skuddklokkeoperatøren.  

Når andredommeren/-dommerne har undertegnet, skal førstedommeren være den siste som 
godkjenner og undertegner kampskjemaet. Med dette avsluttes administreringen av 
kampen.  

Merknad: Dersom en av kapteinene (K) signerer kampskjemaet under protest (i feltet for 
«Kapteinens underskrift ved protest»), skal alle i sekretariatet og andredommeren/-dommerne 
holde seg til disposisjon for førstedommeren inntil denne gir dem tillatelse til å forlate arenaen 

  



Viktige punkter fra Offisielle Spilleregler for Basketball 2018 

SEKRETARIAT 

Side 12 av 14 

 

 

Time-out og innbytte når er det lov? 

§18 Time-out 

En time-out er en pause i spillet som et lags lagleder eller assisterende lagleder ber om. (Skal 
gå gjennom sekretariatet).  

En time-out skal vare i 1 minutt. 

En time-out kan innvilges under en mulighet for time-out. En mulighet for time-out begynner 

- For begge lag når ballen blir død, kampklokken er stoppet og dommerne har 
avsluttet sin kommunikasjon med sekretariatet. 

- For begge lag når ballen blir død etter et vellykket siste straffekast. 
- For det laget som ikke scorer, når et spillemål scores. (Dvs. de som får ballen til innkast) 

Muligheten for time-out opphører når en spiller har ballen til disposisjon for et innkast eller et 
første straffekast.  

Hvert lag kan innvilges: 

- 2 time-outs i første halvdel av kampen. 
- 3 time-outs i andre halvdel av kampen med maksimum 2 av disse time-out’ene når 

kampklokken viser 2:00 minutter eller mindre i fjerde periode.  
- 1 time-out i hver forlengningsperiode. 

Ubenyttede time-outs kan ikke overføres til neste halvdel eller forlengningsperiode.  

En time-out skal påføres det laget hvis lagleder først ba om dette, med mindre den innvilges 
etter et spillemål scoret av motstanderlaget og uten at et regelbrudd er blast. 

Det skal ikke innvilges time-out etter et vellykket skuddforsøk til det laget som har scoret når 
kampklokken viser 2:00 minutter eller mindre i den fjerde perioden eller i hver 
forlengningsperiode, med mindre en dommer har stoppet kampen. 

Prosedyre for time-outs 

Det er kun en lagleder eller assisterende lagleder som har rett til å be om en time-out. Han 
skal etablere øyekontakt med sekretæren, eller gå fram til sekretariatet og tydelig be om 
«time-out» ved å vise dommertegnet for time-out. 

Et lags anmodning om en time-out kan bare trekkes tilbake dersom dette gjøres før 
sekretærens signal for ønsket om time-out lyder. 

En time-out periode:  

- begynner når dommeren blåser i fløyten og viser signalet for time-out.  
- avsluttes når dommeren blåser i fløyten og ber lagene komme tilbake på spillebanen 

Så snart en mulighet for time-out er begynt, skal sekretæren varsle dommerne med 
lydsignalet sitt om at et lag har bedt om en time-out. 

Hvis det scores et spillemål mot det laget som har bedt om time-out, skal tidtakeren 
umiddelbart stoppe kampklokken og gi lydsignal. 

Under en time-out, og i spillepausene før andre og fjerde periode eller hver 
forlengningsperiode, kan spillerne forlate spillebanen og sitte på lagbenken, og enhver 
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person med tillatelse til å sitte på lagbenken kan gå inn på spillebanen, forutsatt at de forblir i 
nærheten av lagbenkområdet. 

Dersom et av lagene ber om time-out etter at ballen er til disposisjon for straffekastskytteren 
for det første straffekastet, skal time-out innvilges hvis:  

- det siste straffekastet er vellykket. 
- det siste straffekastet ikke er vellykket og skal etterfølges av et innkast. 
- en foul dømmes mellom straffekast. I så fall skal straffekastet/-ene fullføres og time-out 

innvilges før den nye foulbestrafningen iverksettes, hvis ikke annet er angitt i disse 
reglene.  

- en foul dømmes før ballen blir levende etter siste straffekast. I så fall skal time-out 
innvilges før den nye foulbestrafningen iverksettes.  

- en overtredelse dømmes før ballen blir levende etter siste straffekast. I så fall skal time-
out innvilges før innkastet iverksettes.  

Ved påfølgende sett av straffekast og/eller rett til innkast som en konsekvens av mer enn 1 
foulbestrafning, skal hvert sett behandles for seg. 

 

§19 Innbytte 

Et innbytte er et avbrudd i spillet som bes om av en innbytter for å bli en spiller.  

Et lag kan bytte én eller flere spillere ved en innbyttemulighet.  

En mulighet for innbytte begynner: 

- for begge lag når ballen blir død, kampklokken er stoppet og dommeren har avsluttet 
sin kommunikasjon med sekretariatet.  

- for begge lag når ballen blir død etter et siste straffekast.  
- for det laget som ikke scorer, når et spillemål scores og kampklokken viser 2:00 

minutter eller mindre i fjerde periode og hver forlengningsperiode.  

Muligheten for innbytte opphører når en spiller har ballen til disposisjon for et innkast eller et 
første straffekast.  

En spiller som er blitt innbytter, og en innbytter som er blitt spiller, kan ikke komme inn/forlate 
spillebanen igjen før kampklokken har vært startet og ballen deretter er blitt død igjen, med 
mindre:  

- Laget er redusert til færre enn 5 spillere på spillebanen.  
- Spilleren som skal skyte straffekast ved retting av en feiltakelse er på benken etter å 

ha blitt byttet ut på lovlig måte.  

Det skal ikke innvilges innbytte til det laget som har scoret når kampklokken viser 2:00 minutter 
eller mindre i den fjerde perioden eller i hver forlengningsperiode, med mindre en dommer 
har stoppet kampen.  

Prosedyre for innbytte 

Det er kun en innbytter som har rett til å be om innbytte. Han (ikke laglederen eller 
assisterende lagleder) skal gå til sekretæren og tydelig be om et innbytte ved å vise tegnet 
for innbytte eller sette seg på innbytterbenken. Han må være klar til å spille umiddelbart.  

En anmodning om innbytte kan trekkes tilbake, men dette må skje før sekretærens signal for 
innbytte lyder.  
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Sekretæren skal varsle dommerne om at det er bedt om innbytte ved å gi lyd-signal straks en 
innbyttemulighet begynner.  

Innbytteren skal holde seg utenfor grenselinjen inntil dommeren blåser i fløyten, viser 
dommertegnet for innbytte og ber ham komme inn på spillebanen. 

En spiller som byttes ut tillates å gå direkte til lagbenken uten å melde seg for verken 
sekretæren eller dommeren.  

Innbytte skal fullføres så raskt som mulig. En spiller som har begått sine 5 fouls, eller er blitt 
diskvalifisert eller bortvist, må byttes ut umiddelbart (innen maksimalt 30 sekunder). Hvis det, 
etter en dommers oppfatning, oppstår en forsinkelse av kampen, skal en time-out påføres det 
skyldige laget. Hvis laget ikke har flere time-outs igjen, kan en teknisk foul (notert med «B») bli 
dømt mot laglederen for å ha forsinket kampen.  

Hvis det bes om innbytte under en time-out eller en annen spillepause enn halvtidspausen, 
skal innbytteren melde seg for sekretæren før han kan være med i kampen.  

Dersom straffekastskytteren må byttes ut fordi han:  

- er skadet, eller  
- har begått 5 fouls, eller  
- er diskvalifisert eller bortvist, skal straffekastene tas av innbytteren hans som kan ikke 

byttes ut igjen før han har spilt i neste fase der kampklokken er startet.  

Dersom det bes om innbytte etter at ballen er til disposisjon for straffekast skytteren for det 
første straffekastet, skal begge lag kunne få innvilget time-out hvis:  

- det siste straffekastet er vellykket.  
- det siste straffekastet ikke er vellykket og skal etterfølges av et innkast.  
- en foul dømmes mellom straffekast. I så fall skal straffekastet/-ene fullføres og innbytte 

innvilges før den neste foulbestrafningen blir iverksatt, hvis ikke annet er angitt i disse 
reglene. 

- en foul dømmes før ballen blir levende etter siste eller eneste straffekast. I så fall skal 
innbytte innvilges før den nye foulbestrafningen blir iverksatt.  

- en overtredelse dømmes før ballen blir levende etter siste straffekast. I så fall skal 
innbytte innbytte før innkastet blir iverksatt.  

Ved påfølgende sett av straffekast som en konsekvens av mer enn 1 foulbestrafning, skal 
hvert sett betraktes separat. 

Referanser og annet lesestoff 
Offisielle spilleregler for basketball 2018 (NBBF Norsk oversatt versjon) 
https://basket.klubb.nif.no/dokumenter/Documents/NBBF%20Offisielle%20spilleregler%20for%2
0basket%202018.pdf  

Offisielle tolkninger av spillereglene 2018 (NBBF) 
https://basket.klubb.nif.no/dokumenter/Documents/NBBF%20Offisielle%20spilleregler_tolkning
er%202018.pdf 

FIBA Table Officials Manual version 2.0 February 2018 (NB: regelendringer oktober 2018) 
http://mba.org.mt/wp-content/uploads/2018/09/FIBA-TABLE-OFFICIALS-MANUAL-v2.0-
Feb2018_Low.pdf  

Sverresborg Hoops Sekretariatkurs (slides er ikke oppdatert med regelendringene 2018) 
https://issuu.com/philipmittet/docs/sekretariatkurs  

 


