
Regler – Fodtennis Skolestævne

Spillet
Der spilles 3 mod 3 på en badmintonbane. Der spilles til de yderste streger. Formålet med
fodtennisspillet er at få bolden over til modstandernes banehalvdel.

Hvis der er mere end 3 spillere på holdet spilles der med en udskifter. Der må gerne skiftes ud i
spillet, hvis holdet har behov for det, eller hvis der er en person som kommer til skade. Når
halvdelen af tiden i kampen er gået, SKAL der også fortages en udskiftning. Hvis der er en udskifter
på holdet, så skal man være god til at skiftes til at være udskifter, så det går på tur. Man kan skifte
ud ved ”spilstop”, men ikke midt i at en bold afvikles.

Serven går på tur, så det ikke er den samme som server hver gang. Der spilles ikke med net serv
eller om serv. Hvis bolden bliver servet i nettet, overgår bolden til det andet hold, som også får et
point.

Fodtennis – Niveau B
Højde på nettet 90 cm - 110 cm
Banestørrelse Badmintonbane – de yderste streger
Bold Volleyball
Antal spillere på hvert hold
på banan

3 – Ved flere spillere på holdet spilles med en udskifter.

Antal berøringer i alt på hver
side

Tvunget 2 (ved første berøring puffes bolden til en medspiller,
der sparker bolden over nettet)

Serv Bag baglinjen eller midt på banen. Der kan enten serves ved:
- Baggerslag kast (fra kidsvolley) – bag baglinjen
- Spark fra hænderne. Bolden kastes til sig selv og den

rammer jorden, hvorefter den sparkes over nettet – bag
forreste streg i badmintons banens baglinje.

- Spark fra hænderne. Bolden kastet til sig selv og den
sparkes i luften over nettet – bag forreste steg i
badmintons banens baglinje.

Antal bounce (når bolden
rammer jorden = bounce)

2 – Dog ikke i træk. Idet bolden skydes over på ens egen
banehalvdel, må den således røre jorden. Spiller 1 puffer til
bolden, for at lægge den klar til en medspiller. Bolden må
herefter gerne røre jorden igen, inden spiller 2 sparker bolden
over nettet. Begge bounce på jorden skal ikke anvendes.

Point Der spilles med running score – på tid
Netberøring Bolden må godt røre nettet, når den skydes til modsatte

banehalvdel. Spillerne må på intet tidspunkt røre nettet.



Fodtennis – Niveau A
Højde på nettet 110 cm (evt. 90 cm)
Banestørrelse Badmintonbane – de yderste streger
Bold Volleyball
Antal spillere på hvert hold 3 - Ved flere spillere på holdet spilles med en udskifter.
Antal berøringer i alt på hver
side

3 - Dog ikke den samme spiller to gange i træk. Ikke tvunget 3,
man må godt nøjes med 1 eller 2 berøringer.

Serv Bag baglinjen eller midt på banen. Der kan enten serves ved:
- Spark fra hænderne. Bolden kastes til sig selv og den

rammer jorden, hvorefter den sparkes over nettet – bag
forreste streg i badmintons banens baglinje.

- Spark fra hænderne. Bolden kastes til sig selv og den
sparkes i luften over nettet – bag forreste steg i
badmintons banens baglinje.

Antal bounce (når bolden
rammer jorden = bounce)

3 - Dog ikke i træk.

Point Der spilles med running score – på tid
Netberøring Bolden må godt røre nettet, når den skydes til modsatte

banehalvdel. Spillerne må på intet tidspunkt røre nettet.


