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NYBEGYNNERGUIDE TIL
RULLESTOLRUGBY
Norges Rugbyforbund
www.rugby.no
rugby@nif.idrett.no
rugbynorge
rugbynorge
Besøksadresse: Sognsveien 73, 0855 Oslo
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Postadresse: Norges Rugbyforbund,
Postboks 5000, 0840 Oslo
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Historie
Rullestolrugby, også kjent som Murderball, er en unik
lagidrett skapt av tetraplegikere som ønsket en lagsport
der de kunne delta på lik linje med andre. Sporten har sitt
utspring i Canada i 1977, hvor spillets regler kombinerer
elementer fra rugby, basket, ishockey og håndball.
I 1979 hadde canadierne en demonstrasjon av sporten i
Minnesota USA. Siden da har disse to land vært erkerivaler.
Australia og Storbritannia begynte med rullestol rugby på
1980-tallet. I dag spilles rullestolrugby i over 50 land.
I 2000 ble rullestolrugby godkjent som egen gren i
Paralympics, og billettene til kampene
i London Paralympics
2012 ble revet bort på
tre dager. I Rio 2016
ble rullestolrugbykampene spilt for fulle
tribuner, og sporten
vokser raskt i Sørog mellom Amerika.
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Hva er rullestolrugby?

Trening
Rullestolrugby er en idrettsgren som gir deg kondisjon og
styrke. Du får også mye kjøreteknisk trening. På trening
øver vi på forskjellige spillemåter og lagoppsett. Hver
spiller har sin funksjon på banen og mye av treningen går
på taktikk og treningsdagen avsluttes ofte med en
treningskamp.
Treningstilbud:
- Bergen
Bergen Rugbyklubb
FB: Bergen Rugbyklubb Quad-rugby
- Horten
Horten Rugbyklubb
FB: Horten Rugbyklubb
- Oslo
Oslo Rullestolrugbyklubb
FB: Oslo Rullestolrugbyklubb
- Skien
Klyve Idrettslag
FB: Wheels of Destruction Rullestolrugby
- Stavanger
Stavanger Rugbyklubb
FB: Rullestolrugby Stavanger
- Trondheim
Trondheim Rugbyklubb
FB: Trondheim Rullestolrugby

Rullestolrugby spilles av kvinner og menn på samme lag.
Lagene har 4 spillere hver på banen som konkurrerer i å
få ballen over motstanderens mållinje. Spillerne bruker
spesialdesignet rugbyrullestoler og individuelt tilpasset
faststropping, sammen med hansker eller proteser for
best mulig ballkontroll. Fullkontakt mellom stolene er lov
og en integrert del av spillet. Helt essensielt er blokkering
og takling av motstanderen. Kampene spilles innendørs
på en basketballbane med en volleyball designet for
sporten. Spillerne bruker enten en offensiv eller en
defensiv rugbyrullestol avhengig av funksjonsnivå
og rolle på banen.
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Hvem kan spille?
En spillerfeil eller lag feil straffes med en utvisning eller
at laget mister ballbesittelsen.
Eksempel på feil eller ulovlig spill:
Du berører en spillers kropp eller rugbystol med din arm
eller andre kroppsdeler. Typisk er at du tar eller slår etter
en ball, men treffer motstanderen.
Du dytter eller skyver en spiller i ulovlig sone, denne må
takles i ett støt.
Du spretter ikke ballen innen 10 sekunder.
Med ball kjører du på eller over midtlinjen fra angrepssone
til forsvarssone.

C

M

Y

Laget ditt er i besittelse av ballen i angrepssonen, den blir
fri og går over midtlinjen. Du eller en lagspiller kan da ikke
besitte ballen før denne har vært i kontakt med en motspiller.
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Laget bruker mer enn 10 sekunder fra fløytesignal på at
innspill treffer medspiller.
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Usportslig opptreden.
Frisone på en meters avstand til innspiller brytes.

For å spille rullestolrugby internasjonalt må man ha
funksjonsnedsettelser som påvirker armer og bein. Med
bakgrunn i sportens opprinnelse er det fremdeles fleste
ryggmargsskadde som spiller. Sporten utvikler seg med
stadig flere diagnosegrupper representert, de med Roberts
syndrom, dysmeli, nevromuskulære sykdommer eller
amputerte er noen eksempel. Noen av verdens beste spillere
har nettopp disse diagnosene. I Norge kan alle trene
rullestolrugby og spille i turneringer. De med full funksjon i
overkroppen kan også delta.

Klassifisering
Avhengig av fysisk funksjonsnivå får hver enkelt spiller et
klassepoeng. Kognitive utfordringer blir ikke tatt hensyn til.
Internasjonalt er det 7 klasser fra 0,5-3,5 poeng.
I Norge bruker vi også klassene 4,0 og 4,5 for henholdsvis
paraplegikere og funksjonsfriske. Med kvinnelige spillere på
banen kan et lag ha 0,5 poeng ekstra utover disse 8
poengene.
Klassifisering innenfor sporten gjør at man får en rettferdig
inndeling av lagene og stor deltagelse. Hvert lag kan ha
maksimum 8 poeng totalt på banen av gangen fordelt på
4 spillere.
Fordi rullestolrugbyrugby er en taktisk preget lagsport,
har alle spillere en viktig funksjon for at laget kan fungere.

Den som spiller inn, må entre banen der hvor ballen spilles
inn, og inngang må skje i en vinkel mindre enn 45 grader
til hver side.
Den som forlater banen, må entre banen på samme sted
hvor man går ut.
En spiller som er ute av banen skal slippes inn, etter en
meters-regelen, men kan stenges mellom deg og sidelinjene når han er inne på banen.
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Klassifisering
Den spiller som spiller inn fra kortende etter mål kan ikke
spille inn ballen der hvor en motstander eller medspiller
allerede står plassert, dersom disse er nærmere enn en
meter. Da må han flytte seg til lovlig før han spiller inn.

Holdning
H
H

Utstyr
U

U
U

En spiller på et lag som ikke besitter ballen kan ikke
forlate banen ved å krysse egen mållinje.

Stolhåndtering
S

En spiller hvis lag er i besittelse av ballen kan ikke forlate
banen ved å krysse motstanderlagets mållinje.

S
B

BH

Etter at en spiller har kommet i lovlig kontakt med en
motstander kan vedkommende ikke skyve en motstander
fra en lovlig posisjon til en ulovlig posisjon. Motstanderen
må takles, ikke dyttes med jevnkraft på drivhjulene.

Bremsing
B

Ballhåndtering
BH

C

M

En spiller kan ikke hjelpe en lagkamerat i forsvar eller
med en scoring ved å dytte lagkameraten med hendene.
En lagkamerat takles i gunstig posisjon, men ikke skyves.
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0,5

Den spiller som spiller inn skal ha en meter fri sone der
hvor han spiller inn.
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En spiller på laget som er i besittelse av ball kan ikke oppholde
seg i motstanderlagets forsvarsområde mer enn 10 sekunder.
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Et lag som har ballen i besittelse har førti sekunder på seg
til å score mål.
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Det er ikke tillatt for en spiller å takle en spiller hardt bakfra
eller fra siden når treffpunktet er bak spillerens hjulaksel.
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3,0

Takling med hensikt å skade en spiller er ikke tillatt.
Det er ikke tillatt for flere enn tre forsvarspillere fra et lag å
oppholde seg i eget forsvarsområde når det andre laget har
ballbesittelse.
En spiller kan ikke gripe tak i eller holde en motspiller eller
holde i en annen rugbyrullestol, eller berøre en annen
rugbyrullestol med sin egen kropp.
En spiller som ikke er i besittelse av ballen må entre
banen på samme sted som han går utav banen, det er
ikke lov å forlate banen med hensikt for å oppnå en
fordel når ballen er i spill.
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Klassepoeng blir gitt ut i fra: rolle på banen, angrep eller
forsvar. Holdning (H) eller sittestilling, Stolhåndtering (S)
fart eller kjøreteknikk, Bremsing (B) eller stopping og snuing,
Ballhåndtering (BH) eller ballkontroll, Utstyr (U) eller faststropping. Nevnte punkter viser og karakteriserer tydelige
forskjeller mellom poeng-klassene. I tillegg til poeng for
armfunksjon får spillerne også poeng for mage- og ryggfunksjon. Minimum poeng er 0 for ingen funksjon, og
maks er 1,5 for god til normal funksjon.
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Stoler

Ballen kan spilles med hendene eller underarmene eller
bæres på fanget eller på rugbystolen. Ballen kan kastes,
rulles, slås, dribles, sprettes, eller beveges fremover på
andre måter. Ballen kan ikke sparkes.

Angrepsstol
Stol for høypoengere

Et mål scores når to av hjulene på rugbystolen til en
spiller som er i besittelse av ballen krysser motstanderens
mållinje.
Mållinjen er åtte meter bred og markert mellom to kjegler
i hver kortende av banen.

Støtfanger for beskyttelse og
som gjør det vanskelig å stoppe
stolen.

Innspill fra banens kortende brukes for å sette ballen i spill
etter et mål.
Innspill fra langside ved midtlinje på egen banehalvdel etter
hver omgang avhengig av ballbesittelse.
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Innspill fra langside på linje der hvor spilleavbrudd skjer,
enten ved en overtredelse eller en feil, time-out eller et
annet spilleravbrudd.
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Forsvarsstol

CMY

Stol for lavpoengere
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Pick bar for å holde igjen
motstanderen.

Et lag som besitter ballen på motstanderens banehalvdel
kan ikke returnere ballen til egen banehalvdel og samtidig
opprettholde ballbesittelse.
Et lag som besitter ballen på egen banehalvdel har tolv
sekunder på seg til å få ballen over på motstanderens
banehalvdel.
Et lag mister ballbesittelsen når ballen går utenfor banen.
En spiller som er i besittelse av ballen kan ikke berøre
noen av banes ytterlinjer med rugbystolen.
En spiller som berører ballen kan ikke berøre gulvet med
noen del av kroppen.

Rullestolen anses som en del av spilleren. Hver spiller er
ansvarlig for at rugbystolen er i samsvar med alle
spesifikasjoner så lenge kampen varer.
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En spiller som er i besittelse av ballen må enten sentre
eller sprette ballen minst en gang hvert tiende sekund.
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Bane

Bytter skjer ofte, men bare ved stopp i spillet, ikke
etter en scoring.
Alle spillere skal klassifiseres.
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En utstyrs time-out gis når en spiller har problemer med
utstyret. Problemet må løse i løpet av 60 sekunder.
Når en spiller har falt eller veltet og er i kontakt med gulvet,
stoppes spillet dersom dette utgjør en farlig situasjon.

En spiller er i besittelse av ballen når:
-Han holder ballen i hendene eller i fanget eller på
rugbystolen og ballen ikke er i kontakt med gulvet.
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UTVISNINGSBOKS
LAG B
2m

INNBYTTE
VENTE
OMRÅDE

28 m

STRAFFEBORD

LAGOMRÅDE LAG B



KEY

(FORSVARSOMRÅDE)

15 m



Et lags ballbesittelse veksler mellom hver holden ball i
spillets gang, det vil si at om spillere fra begge lag har
kontroll på ballen samtidig blir det dømt for holden ball.



8m



Lagene veksler mellom å ha ballen i besittelse ved starten
av hver omgang.



UTVISNINGSBOKS
LAG A
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1m

1,75 m
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SEKRETARIAT

Hvert lag har fire spiller time-outs og to coach time-outs i
løpet av ordinær spilletid. En spiller time-out er på
30 sekunder og en coach time-out er på er 60 sekunder.
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3,6 m
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VENTE
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LAGOMRÅDE LAG A

Y

1m



M



MÅLLINJE



Overtidsperioder spilles om lagene står likt ved ordinær tid.
En overtidperiode varer i tre minutter. Det er tominutters
pause etter hver overtidsperiode dersom lagene fortsatt har
like mange mål.
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Hver kamp ledes av to dommere, en førstedommer og en
andredommer. Dommerne assisteres av en teknisk
funksjonær, en protokollfører, en tidtaker, en førti sekundersoperatør og en straffeprotokollfører. Disse funksjonærer
omtales som sekretariatet.



Summen av klassifiseringspoengene til spillerne på et lag
som er på banen skal være 8 poeng eller mindre.

ENDE LINJE



Rullestolrugby spilles på en innendørs bane som er
15 meter bred og 28 meter lang. Endene på hver
mållinje skal markeres av kjegler. Hver kjegle skal
være minst 45 cm høy og ha en kvadratisk sokkel.
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Utstyr
Ball

Det spilles med en spesialdesignet volleyball.

Kampur og 40 sekunders ur

Sekretariatet skal være utstyrt med en tidtakerenhet som
tar tiden på spilleperioder, utvisninger og time-outs.
40 sekundersuret tar tiden på scoringsperioden og skal ha
en annen lyd enn kampuret.

Resultattavle
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For å vise løpende resultat for spillere og tilskuere.
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Pil som viser ballbesittelse
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Sekretariatet er utstyrt med en pil for å vise ballbesittelse.
Denne styres manuelt.
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Protokoller

Sekretariatet og straffebord er utstyrt med protokoller for
å registrere poeng og utvisninger.

Regler
Rullestolrugby spilles over fire perioder på åtte minutter
effektiv tid. Hvert lag består av maks 12 spillere. Det kan
ikke være mer enn fire spillere fra hvert lag på banen
samtidig.
Kampen starter med at dommeren kaster ballen opp
mellom to spillere fra hvert lag i midtsirkelen ved midtlinjen. Dommer gir fløytesignal når en av disse to spillerne
berører ballen og kampklokkene startes.
Ballen er i spill når dommer gir fløytesignal ved oppkast i
midtsirkel ved kampstart, eller ved å gi ballen til en spiller
for et innspill.
Ballen er død når dommer gir fløytesignal for å signalisere
en scoring, et regelbrudd, en feil, en time-out, eller alle
andre stopp i spillet.
Posisjonering og reorganisering skjer når ballen er død.
Spillerne kjemper om gunstige plasseringer og oppstillinger
etter lagenes taktikk. Selv om ballen er død er spillerne i
bevegelse, men aktiv kontakt mellom rugbystolene, for
eksempel taklinger, er ikke lov når ballen er død. Skygging,
screening eller stenging av motspiller er lov og essensielt i
spillet når ballen er død.

Håndbeskyttelse

Alle spillere har hansker for å beskytte hender, eller
proteser og polstring av arm- eller håndstumper.
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