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Forord 
Det å «skape arrangementer som er positive møteplasser for utøvere, støtteapparat og 

publikum» er noe vi som organisasjon skal jobbe med ref. Volleyballens Politiske Dokument 

(VPD 2016-2020). Klubbarrangøren skal ivareta mange oppgaver både før, under og etter 

arrangementet, og det kreves god planlegging for å få til et velfungerende arrangement. Som 

vertskap for et aldersbestemt Norgesmesterskap er det viktig å utvikle gode rutiner og praksis 

for å utøve vertskapsrollen på en best mulig måte. Et godt arrangement består av mange 

forhold og oppgaver som skal løses samtidig, og det er viktig å engasjere ressurspersoner og 

frivillige til å bidra. Målet er at klubben gjennomfører et arrangement med best mulig 

sportslig ramme og som også oppleves som en god møteplass for norsk volleyball. Klubben 

som arrangør skal være stolte at eget arrangement og tilrettelegge for positive holdninger, 

sunne verdier, respekt på banen, respekt i hallen, respekt for dommeren etc. 

Arrangementshåndboken definerer på mange måter de kravene som settes, hvorav noen må 

anses som minimumskrav, mens andre oppgaver vil være opp til arrangøren å løfte opp på et 

høyere kvalitetsnivå.  

Volleyballens virksomhet skal preges av våre verdier: 
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1. Formål og forutsetning 
1.1 Formålet 

Formålet med håndboken er å legge til rette for at NVBFs aldersbestemte mesterskap 

(NM U15, U17, U19, Regionslag U16 og Mesterskap videregående skoler) blir et topp 

volleyballarrangement for de beste norske lagene i aldersklassen. 

Berørte parter etablerer/videreutvikler arrangementskompetanse. 

NVBFs hovedsamarbeidspartnere profileres på en best mulig måte. 

 

NVBF er i ferd med å utvikle en ernæringsfilosofi som man vil gjennomføre på egne 

arrangementer og aldersbestemte mesterskap. Omega 3, proteiner, langsomme 

karbohydrater, restitusjonsmat/drikke er bærende elementer som vi bygger vår 

ernæringsfilosofi på. Grunnelementene er at sunn og riktig ernæring legger grunnlag 

for bedre prestasjoner. 

 

På bakgrunn av dette skal arrangør henvende seg til Olympiatoppen og ber om forslag 

til matprodukter som er naturlig å selge under mesterskapet. På forespørsel fra klubber 

som skal arrangere mesterskapene vil NVBF sende ut en «space» som er en oversikt 

over anbefalte produkter både ut i fra et ernæringssynspunkt og ut i fra et kommersielt 

synspunkt (hva er salgbart!). 

 

Arrangør skal sikre en nødvendig organisasjon for å gjennomføre arrangementet i 

henhold til NVBFs gjeldende reglement, arrangementshåndbok og 

markedsbestemmelser. 

Arrangør skal sørge for streaming av kampene på hovedbanen. Det oppfordres til 

streaming av samtlige kamper. 

 

1.2 Ansvar og oppgaver til arrangør 

Sette seg inn i NVBFs reglement for aldersbestemte mesterskap (NM U15, U17, U19, 

Regionslag U16, MVGS) og arrangør sjekkliste. 

Ha prosjektlederansvar for mesterskapet og sørge for en lokal prosjektleder (LPL), 

som skal ha dialog og hovedansvar for kontakt med NVBF i forhold til 

gjennomføringen. Dialogens formål er å kvalitetssikre arrangementets nødvendige 

framdrift. 

Rapporterer til navngitt person i NVBF og deltar i regelmessige Skype-/telefonmøter 

som NVBF innkaller til. 

 Ha jevnlig dialog med NVBF i forhold til salg/markedsarbeid knyttet til mesterskapet. 

 Ha ansvaret for planlegging, tilrettelegging, gjennomføring av mesterskapet i henhold 

til gjeldende regelverk og avtaler. 

 

 

2.0 Struktur 
2.1 Klasser 

NM U15, U17 og U19 spilles med klasser for jenter (JU15, JU17, JU19) og gutter 

(GU15, GU17, GU19). 

Klubber kan kun delta med rene jente- og/eller guttelag i NM JU15, U17 og U19. 

I NM GU15 kan klubber delta med inntil 2 jenter på guttelag. 
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NM Regionslag U16 spilles med klasser for jenter (JU16) og gutter (GU16). Regionen 

kan kun delta med rene jente- og/eller guttelag i Regionslag NM U16. 

 

Mesterskap videregående skoler (MVGS) spilles med klasser for jenter, gutter og mix. 

Skolen kan kun delta med rent jentelag og med inntil 2 jenter på guttelag i 

landsfinalen. 

  

2.2 Antall lag i landsfinalen 

U15 består av 24 lag i hver klasse – inkludert arrangørklubbens lag. 

U17 og U19 består av 16 lag i hver klasse – inkludert arrangørklubbens lag. 

NM Regionslag består av 8 lag i hver klasse. 

Mesterskap videregående skoler består av 20 lag i hver klasse inkludert 

arrangørklubbens lag. 

 

2.3 Netthøyde 

JU15: 2,18 m 

GU15: 2,24 m 

 

JU16:  2,18 m 

GU16: 2,35 m 

 

JU17: 2,24 m 

GU17: 2,35 m  

 

JU19: 2,24 m 

GU19: 2,43 m 

 

MVGS J:   2,24 m 

MVGS G:  2,43 m 

MVGS M: 2,35 m 

 

2.4 Kampformat 

Alle kamper spilles best av 3 sett, der de to første spilles til 25, og med ev. avgjørende 

sett til 15 poeng. Alle sett må vinnes med minst to poeng. 

 

2.5 Tabell for puljespill 

Rekkefølgen i puljene avgjøres ut fra følgende kriterier i prioritert rekkefølge: 

1) antall vunne poeng (tabellpoeng) 

2) differansen mellom vunne og tapte sett 

3) differansen mellom vunne og tapte spillepoeng 

4) antall vunne sett 

5) antall vunne spillepoeng 

 

2.6 Baller 

I NVBFs mesterskap skal det benyttes Mikasa MVA 200 eller MVA 300. 

Arrangør skal stille med kampballer til alle kamper i NM. Lagene må ha med 

oppvarmingsballer selv. Til finalene skal arrangør stille med oppvarmingsballer av 

samme type som kampballene. 

 



 

7 

 

3.0 Startberettigelse 
3.1 Deltakelse 

Kun et lag i hver klasse pr. klubb kan delta i landsfinaler. 

I NM skal lagene spille med 6 spillere på banen til enhver tid. 

Lagets spillertropp i en landsfinale kan maksimalt bestå av 15 spillere. 

Laget kan maksimalt stille med 12 spillere til hver kamp, derav inntil to (2) liberoer. 

Liberospiller(e) kan variere fra kamp til kamp. 

 

3.2  Spilleberettigelse – alder 

Aldersgrensene er vedtatt av NVBFs Forbundsstyret. Det gis ingen generell 

dispensasjon fra alderskravene. 

Det kan imidlertid gis dispensasjon til spillere som går på skolen i et klassetrinn yngre 

enn fødselsåret tilsier, selv om klubben har tilbud i riktig aldersklasse. Dersom 

dispensasjonen gis vil spilleren da ha «permanent» status/dispensasjon i klassen under. 

 

3.3 Spilleberettigelse – lisens 

Alle spillere i NM skal ha betalt lisens før spilleren kan spille kamp. 

Kvitteringene eller utskrift fra SportsAdmin av lagets lisensspillere med gyldig lisens, 

skal medbringes og leveres teknisk arrangør ved ankomst til mesterskapet. 

Dersom lisens ikke er betalt, regnes det som om spilt(e) kamp(er) er spilt med ikke-

spilleberettigede spiller. Dersom et lag har benyttet en ikke-spilleberettigede spiller 

skal laget bøtelegges og straffes med tap av kamp, 0-2. 

 

Lagleder MÅ føre opp lagets spillere til hver kamp på kampskjemaet. 

Arrangør kontrollerer lisensdokumentasjon for både spillere og trenere mot 

spillerlisten på kampskjemaene underveis i turneringen. 

 

3.4 Spilleberettigelse – klubb  

I NM kan spilleren kun representerer moderklubben. 

 

4.0 Arrangementet 
4.1 Hallkapasitet 

Takhøyden skal være minimum 7 meter. 

Det må være tilgang på minst 8 baner for NM U15 og minst 6 baner for NM U17/U19. 

Det vil være mulig å arrangere NM i to eller flere haller med noe reiseavstand 

imellom, forutsatt at arrangør sørger for nødvendig transport i mellom hallene. 

Hallen(e) må disponeres fra  

 

U15/MVGS U17/U19 

Torsdag kl. 16.00 – 22.00 

Fredag kl. 08.00 – 22:00 

Lørdag kl. 08:00 – 19:00 

Søndag kl. 08:00 – 18.00 

 

NM Regionlag U16 

Fredag kl. 09.00 – 21.00 

Lørdag kl. 08.00 – 14.00 

Søndag kl. 08.00 – 17.00 

Fredag kl. 09.00 – 21:00 

Lørdag kl. 08:00 – 19:00 

Søndag kl. 08:00 – 18.00 
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4.2 Spillebanen 

Kampene skal spilles på baner som har minimum 2 meter frisone rundt hver bane. 

Finalene skal spilles på hallens hovedbane, eller på en bane med minimum 3 meter 

frisone rundt. 

Utenfor frisone, skal det være plass for benker til innbyttespillere ved siden av banen, 

på samme side som 2. dommer. 

Nett og nettstativer skal tilfredsstille de internasjonale spillereglene og NVBFs 

sikkerhetsbestemmelser for nettoppsett. Det skal benyttes antenner på alle baner. 

Dersom det er forskjell på banene, skal de høyest rangerte kampene spilles på banene 

med best spilleforhold. 

 

4.3 Kampsekretariat 

Hver bane skal ha et kampsekretariat der det må være bord og stol for sekretærene. 

Det skal benyttes godt synlige poengtavler på alle baner. 

NVBFs forenklet internasjonalt konkurransekampskjema benyttes i alle kamper. Dette 

gjelder ikke MVGS. 

Oppstillingsslipper benyttes i alle kamper. Dette anbefales i MVGS men er ikke et 

krav. 

I finalen benyttes 3-ballsystem med minimum 4 balltrillere. 

Det skal benyttes godkjent dommerstol i finalen. 

 

4.4 Spillesystem 

Følgende er en rettesnor/veileder. Endelig spillesystem avgjøres i fellesskap mellom 

NVBF og arrangør. 

 

 Følgende norm gjelder for hver klasse i NM U15: Totalt 76 kamper 

Torsdag: Puljespill med 8 puljer av 3 lag, 1 kamp i hver pulje: Totalt 8 kamper 

Fredag: Puljespill med 8 puljer av 3 lag, 2 kamper i hver pulje: Totalt 16 

kamper 

Cupspill med 1/16 dels finaler, 1/8 dels finaler og 

kvalifiseringskampene plassene 17-24: Totalt 36 kamper 

Lørdag: Cupspill med kvartfinalene, semifinalene, og kvalifisering nedre 

sluttspill 9-24: Totalt 20 kamper 

Søndag: Plasseringskampene 1-24: Totalt 12 kamper 

 

 Følgende norm gjelder for hver klasse i NM U17 og U19: Totalt 50 kamper 

Fredag: Puljespill med 4 puljer av 4 lag. Totalt 24 kamper.  

Lørdag: Cupspill med alle kamper (til og med semifinaler) forut for  

  plasseringskampene. Totalt 18 kamper. 

Søndag: Plasseringskamper og finaler. Totalt 8 kamper. 

 

 Følgende norm gjelder for hver klasse i Regionslag NM U16: Totalt 50 kamper 

Fredag: Puljespill med 2 puljer av 4 lag. Totalt 12 kamper.  

Lørdag: Cupspill med alle kamper (til og med semifinaler) forut for  

  plasseringskampene. Totalt 4 kamper. 

Søndag: Plasseringskamper og finaler. Totalt 4 kamper. 

 

 Følgende norm gjelder for hver klasse i MVGS: Totalt 54 kamper 
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Fredag: Puljespill. Totalt 24 kamper.  

Lørdag: Cupspill med alle kamper (til og med semifinaler) forut for  

  plasseringskampene. Totalt 20 kamper. Noe kamper kan spilles fredag. 

Søndag: Plasseringskamper og finaler. Totalt 10 kamper. 

 

4.5  Kampoppsett 

I 4-lagspuljer spiller det høyest seedede laget mot det lavest seedede laget. Nest 

høyeste – mot det nest laveste seedede laget. Høyeste seedede mot nest laveste 

seedede lag. Nest høyeste seedede mot det laveste seedede. Og til slutt de to høyst 

seedede lagene mot hverandre mens de to laveste seedede spiller mot hverandre.  

 

I 3-lagspuljer spiller det høyeste seedede laget mot det laveste seedede laget. Nest 

høyeste seedede laget mot laveste seedede laget. Høyeste seedede laget mot nest 

høyeste seedede laget. 

 

Kampene settes opp med 75 minutter mellom hver kamp. 

Lagene har krav på minimum 10 minutters oppvarming på banen. 

 

4.6 Oppdatering av kampprogram/resultatservice i hallen 

Arrangøren plikter å ha – til enhver tid – informasjon om kampresultater, oppdaterte 

puljetabeller og lagenes videre kampprogram tilgjengelig for lagene og publikum. 

Resultatservice skal være godt synlig i og/eller rett utenfor spillelokalet. 

NVBFs app «Min Volleyball» skal brukes som en del av resultatservice til oppdatering 

av resultater. 

 

Etter lørdagens kamper skal resultatene kopieres og formidles til lagene. Resultatene 

legges ut på internett innen 2 timer etter endt spill lørdag. 

Resultatene legges ut på internett senest 2 timer etter NMs slutt. Full resultatoversikt 

kopieres opp rett etter at finalene er ferdig spilt og deles ut til laglederne. 

 

4.7 Stevnejury 

Det opprettes en stevnejury bestående av  

 Teknisk Delegert (oppnevnt av NVBF), leder stevnejuryen 

 representant for arrangøren (turneringsleder) 

 Dommer Delegert (oppnevnt av NVBF/Dommer- og regelkomité).  

Juryen avgjør alle protester angående turneringstekniske spørsmål, spillereglene, 

lagenes oppførsel og ev. andre forhold som ikke dekkes av reglementet eller 

spillereglene. 

 

4.8 Dømming 

Dommeroppsettet gjøres ut fra listen med innmeldte dommere.  

Alle deltakende klubber må bringe med seg en dommer 

Krav til dommerkompetanse fastsettes av NVBFs Dommer- og Regelkomité. 

 For NMU15 er kravet Dommer 1 og minimum 16 år. 

 For Regionlags NM U16 er kravet Dommer 2 og minimum 16 år. 

 For NM U17 og U19 er kravet Dommer 2 og minimum 17 år. 

 For MVGS er kravet Dommer 1 og minimum 16 år for semifinalene og 

finalene. 
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4.9 Funksjonærer 

Arrangøren skal utarbeide et funksjonæroppsett som skal distribueres til de deltagende 

lagene sammen med kampoppsettet. 

Lagene stiller med to (2) linjedommere og to (2) sekretærer når de skal være 

funksjonærer. 

 

Arrangøren skal sørge for nok frivillige til å bemanne sekretariatet, ha oppsyn med 

banene, dekke manglende funksjonæroppgaver ved behov, bemanne kiosken og andre 

oppgaver tilknyttet mesterskapet samt holde hallen og garderober rent og fri for søppel 

under hele arrangementet. 

 

4.10 Åpning, defilering, premieutdeling 

Mesterskapet skal ha en markert åpning og defilering. 

Omfanget av åpningen må tillates å variere ut fra lokale forhold, men vil normalt vare 

mellom 15 - 30 minutter. 

Følgende minimumsprogram må gjennomføres: 

 innmarsj med lagene i overtrekksdresser og med navneskilt foran hvert lag 

 tale av en representant for arrangøren 

 tale av representant for vertskommunen 

 tale av NVBFs representant 

 seremonien avsluttes med nasjonalsangen med alle deltakerne rettet mot det norske 

flagget 

 

Premieutdeling skjer samlet etter siste finale, og den skjer klassevis. 

Følgende prosedyre gjennomføres: 

 Kapteinen for lag nr. xx kommer fram og mottar diplomer for sitt lag. Det samme 

for påfølgende lag frem til nr. 4. 

 Spillere/trener for laget som fikk 3. plass stiller opp på linje med front mot 

publikum. 

a) laget ropes opp og kommer fram og mottar sin premie, en for en. 

b) lagets kaptein mottar pokal 

Det samme for lag nr. 2, og lag nr. 1. 

 Utdeling av bestemannspremier og All Star team. 

 

4.11 Premiering 

Arrangøren skal sette opp premier til mest verdifulle spiller og All Star Team i hver 

klasse. 

 

4.12 Teknisk møte 

Arrangøren avholder Teknisk møte (TM)/lagledermøte torsdag ettermiddag kl.16.00 

(U15) og torsdag kveld kl. 20.00 (U17 og U19). 

Ved endret turneringsformat med start for de første kampene på fredag ettermiddag, 

godkjennes det å avholde TM fredag formiddag. 

TM er obligatorisk for alle deltakende lag. Hvert lag må stille med minimum en 

representant på TM. Manglende deltagelse skal sanksjoneres ihht reglement og 

administrativ regulering. 

Forut for TM skal alle lagene ha meldt sin ankomst på stevnekontoret og mottatt en 

lagsmappe med informasjon. 
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Laget leverer korrigert/bekreftet spilleliste med lisensdokumentasjon og fullstendig 

oversikt over lagets tropp deriblant hvem som har rett til å være på laglederbenken 

under kampene. 

NB! Godkjent dokumentasjon ihht kompetansekrav for lagleder skal sendes til NVBF 

7 dager før mesterskapet begynner. 

 

Agenda for TM: 

Registrere lagsrepresentanten til stede. 

0. Åpning av TM: 

Presentasjon av arrangør, NVBFs offisielle representant, TD og dommeransvarlig. 

1. Arrangøren ønsker velkommen. 

2. Arrangøren informerer om spesielt viktige forhold. 

3. TD informerer om håndtering av ulike sportslige forhold slik som 

forsinkelser/oppvarming på spillebanen, ev. avvik fra plassering av 

kampsekretariatet. 

4. En hilsen til arrangør, lag og dommere fra NVBFs offisielle representant. 

 

4.13 Dommermøte 

Dommermøte holdes umiddelbart etter teknisk møte. Agenda for DM er det samme 

som TM med følgende tillegg: kampoppsett med dommeroppsett gjennomgås/deles ut. 

 

 

5.0 Øvrige forhold ved mesterskapet 
5.1 Administrasjon 

Mesterskaparrangøren oppretter et ”NM-kontor” senest seks (6) uker før mesterskapet 

avvikles. 

NM arrangøren skal innen dette tidspunkt være operativ i forhold til å kunne besvare 

henvendelser på telefon/e-post. 

Egne NM-sider med aktuell informasjon distribuert på internett, skal være etablert 

innen samme frist. 

Under selve NM-dagene oppretter arrangøren et stevnekontor i hallen fra torsdag 

kl.17.00. 

 

5.2 Førstehjelp og syketransport 

Arrangøren skal sørge for at det er førstehjelp og syketransport med båre tilgjengelig i 

spillehallen. 

 

5.3 Informasjon  

NM-arrangøren har ansvar for å distribuere all nødvendig informasjon knyttet til NM 

til de deltakende lagene. 

Dette skal skje via internett som hovedinformasjonskilde, men noe informasjon skal 

også distribueres som e-post. 

Forhåndsinformasjon om spilleprogram og foreløpig kampoppsett sendes lagene på e-

post og ”postes” på arrangørens hjemmesider. Disse hjemmesidene skal til enhver tid 

ha gjeldende spilleprogram og – kampoppsett.  

Deltakende lag har ansvar for å holde seg orientert om siste utgave av 

kampprogrammet og øvrig informasjon gitt av arrangør. Deltakerne må følge med på 
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arrangørens hjemmesider og www.volleyball.no for til enhver tid ha oppdatert 

informasjon. 

 

Følgende informasjon distribueres på arrangørens hjemmesider seks (6) uker før 

mesterskapet avvikles: 

 tidspunkt og sted for landsfinalen med karthenvisning til hall/overnattingssted 

 ”NM-kontor” – kontaktperson arrangør (må kunne nås på dagtid) 

 foreløpig tidsplan 

 tid for teknisk møte 

 tilbud om hotell/pensjonat/motell 

 tilbud om matservering for hele helgen  

 reisealternativer 

 link til reglement og administrativ regulering for mesterskapet 

 liste over tidligere vinnere i mesterskapet 

 

 

Følgende informasjon distribueres på arrangørens hjemmesider innen fire (4) uker før 

landsfinalen: 

 spilleprogram 

 opplysninger om hvor man skal henvende seg ved ankomst 

 tilbud om tilslutningstransport, dersom det ikke dekkes av kollektivtransport 

 tilbud om deltakersammenkomst med enkel matservering lørdag kveld 

 

Følgende informasjon distribueres på arrangørens hjemmesider og er tilgjengelig 

senest 21 dager før landsfinalen: 

 puljeoppsett 

 kampoppsett med påførte klokkeslett 

 funksjonæroppsett 

 tidspunkt for åpningsseremoni og lagledermøte 

 

Følgende informasjon legges ute på nett etter hver konkurransedag: 

 oppdatert kampoppsett og resultater 

 sende en kort oppsummering hver dag under mesterskapet, inkludert bilder, til 

post@volleyball.no som NVBF kan bruke til publisering på www.volleyball.no . 

Oppgi navn på fotografen. 

 på mesterskapets siste dag sender inn nyhetsoppsummering av mesterskapet, 

fullstendig resultatliste og bilder av vinnerlagene til post@volleyball.no  som 

NVBF kan bruke til publisering på www.volleyball.no . 

 

Det skal lages et NM-program. Formatet bestemmes av arrangøren. 

 

Arrangør skal lage 3-5 videosnutter på 30-60 sekunder med inntrykk fra mesterskapet. 

Disse skal oversendes NVBF innen en (1) uke etter endt arrangement. 

 

5.4 Lagenes oppførsel 

Fra ankomst til mesterskapets avslutning er de deltagende lag arrangørens gjester, og 

det forutsettes at spillere og ledere oppfører seg deretter. 

Alle lag må ha med seg en ansvarlig lagleder. 

Laglederen har plikt til å informere spillerne om turneringens reglement. 

http://www.volleyball.no/
mailto:post@volleyball.no
http://www.volleyball.no/
mailto:post@volleyball.no
http://www.volleyball.no/
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Alle spillere skal kjenne reglementet og overholde dette. 

Alle deltagere plikter også å kjenne og overholde idrettshallens og 

overnattingsstedenes reglement. 

 

5.5 Overnatting 

Arrangøren skal kunne tilby lagene overnatting på hotell/pensjonat/motell. 

Overnatting skal tilbys lagene fra torsdag kveld til søndag. 

 

5.6 Bespisning 

Arrangør skal sørge for et tilbud om bespisning. 

Bespisning må planlegges ut fra at lagene skal tilbys en fullstendig bespisning med 

mulighet for middag torsdag kveld, frokost/lunsj/middag fredag og lørdag samt frokost 

og lunsj søndag. 

Middagen lørdag kveld kan erstattes med et varmt måltid under 

spillersammenkomsten/bankett. Arrangør skal presentere sin løsning i søknaden om 

arrangementet. 

Følgende momenter skal tas hensyn til: 

 banketten bær være på ungdommenes premisser, men skal ha en sammenheng 

mellom pris og innhold. 

 det må være et vertskap på banketten (noen å henvende seg til fra arrangørklubben) 

 det bør være et program for kvelden 

o underholdning 

o konkurranser 

o kåring av «beste supportergjeng», tøffeste heiarop osv. 

o kåring av beste innslag på sosiale medier laget av ungdommene selv 

o bildefremvisning fra kampene hittil i mesterskapet 

o fremvisning av «stuntreportere» som har fanget opp gode øyeblikk i hallen 

 overraskelser 

 

5.7 Intern transport 

Arrangør skal sørge for tilbud om transport mellom 

flyplass/jernbanestasjon/bussterminal og hall/overnattingssted både ved ankomst og 

avreise. 

Om nødvendig skal tilbud om transport mellom overnattingssted og hall organiseres 

av arrangør. 

Deltakerne må selv dekke kostnadene ved kjøp av busskort/deltakerkort (der denne 

servicen er inkludert). 

 

5.8 Deltakerkort 

Arrangøren skal tilby deltakerne deltakerkort. 

Her er forslag til hva slike deltakerkort kan inneholde: 

Deltakerkort 1: Overnatting, bespisning med frokost, lunsj og middag fra 

   torsdag kveld til søndag lunsj dvs. tre døgn full pensjon, intern 

   transport og billett til spillerparty lørdag kveld.  

Deltakerkort 2: Bespisning med lunsj og middag fra  torsdag kveld til søndag 

   lunsj, intern transport og billett til spillerparty lørdag kveld. 

 

5.9 Økonomi 

Følgende kostnader dekkes av arrangøren: 
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 reisen for TD og DD 

 oppholdsutgifter og lokal transport for NVBFs representanter (Offisiell 

representant, TD og DD) 

 hall leie, kampmateriell, baller 

 honorar for TD, DD og ADD 

 dommerhonorar per dommer per kamp 

 eventuell lokal transport for dommerne 

 bestemannspremier 

 ev. kostnader for førstehjelp og syketransport 

 

Følgende kostnader dekkes av NVBF sentralt: 

 premier nevnt ovenfor 

 reisen for NVBFs Offisielle representant  

 

Arrangøren krever inn og beholder inntektene av lagsavgiften.  

Arrangøren beholder arrangementsoverskudd – og dekker et ev. underskudd i sin 

helhet. 

 

 

6.0 Viktige punkter fra arrangørs sjekkliste 
6.1 Generelt 

Arrangørklubb skal sørge for nødvendig hallreservasjon til mesterskapet. 

Arrangør skal inngå avtale ift overnatting og forhåndsbestille det nødvendige antall 

hotellrom. 

Oppnevne turneringsleder (TL).  

Oppnevne arrangementskomité (HK). 

Returnere kontaktinformasjon til TL evt. leder i HK, oversikt over spillehall(er) til 

NVBF 

Legge planer for bespisning (ev. inngå avtale med catering etter anbudsrunde), 

deltakersammenkomst lørdag kveld, intern transport, bemanning. 

Utarbeide liste over materiell- og utstyrsbehov, bestille det som ev. mangler. 

Sjekke all oppmerking av baner (små-/stor bane), dommerstoler, nettfester og -stenger. 

 

6.2 Innen 6 uker før mesterskapet 

Utarbeide alt informasjonsstoff som skal presenteres på NM-sidene på nettet: 

navn på spillehall(er) med golvtype, nærmeste flyplass, tilknytning fra 

flyplass/jernbane-/busstasjon, overnattingsmuligheter med priser, ev. deltakerkort, 

spillersammenkomst lørdag kveld, lags-/deltakerinfo. med frister, foreløpig tidsplan, 

tid for teknisk møte 

 

Etablere enkle og sikre betalingsordninger for lagene (on-line). 

Opprette et system for registrering av deltakere on-line. 

Aktivere turneringens hjemmesider med lett gjenkjennelige ”linker” til alle systemer 

og informasjon nevnt ovenfor. 

 

Sende inn forslag til NVBF om tidsplan med informasjon om hallen(e), antall baner, 

tidspunkt for teknisk møte, kampstart (fredag) og kampslutt (søndag). 
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6.3 Innen 4 uker før mesterskapet 

Ha avholdt møte med TD – til stede fra arr. TL og leder HK. 

Kontrollere at alt nødvendig materiell og utstyr er tilgjengelig/mottatt. 

 

Oppdatere hjemmesiden med informasjon om spilleplan, hvor man skal henvende seg 

ved ankomst, tilbud om tilslutningstransport, tilbud om deltagersammenkomst. 

Oppdatert hjemmesiden med informasjon om puljeoppsettet, kampoppsettet med 

påførte klokkeslett, funksjonæroppsettet, tidspunkt for åpningsseremoni og 

lagledermøte/tekniskmøte. 

 

Bekreft kampoppsett med klokkeslett, funksjonæroppsett, dommeroppsett, tidspunkt 

for åpningsseremoni og lagledermøte/tekniskmøte med TD (kopi til NVBF). 

Send til DD oversikt over påmeldte dommere og bekreft dommeroppsett med DD. 

 

Motta informasjon fra hvert lag om lagets navn, info om hjemstedet, lagets tidligere 

resultater, lagbilde, spillernes fulles navn og fødselsdato/år, spillernes nummer på 

spilledrakt, høyde og ev. landskamper, dommerens navn og dommergrad. 

 

Utarbeide forslag til profilerings materiell som skal benyttes; program, plakat, 

marketing, utstyr osv. og få disse godkjent av NVBF. 

Informerer TD om profileringsmateriell som skal benyttes; program, plakat, 

marketing, utstyr, baller i henhold til inngåtte avtaler med NVBF. 

 

Ha kontakt med TD, DD og NVBFs representant angående reise og opphold. 

 

Bekrefte innbetalt lagsavgift og betaling for tjenester fra samtlige påmeldte lag. 

 

6.4 Siste uke og frem til arrangement start 

Bekreft reisen, opphold og lokale transport for TD, DD og NVBFs representant. 

 

Gjennomføre et telefonmøte med TD og bekrefte antall frivillige, arbeidsoppgavene og 

arbeidsfordeling i organisasjonen. 

Bekrefte de tekniske fasilitetene nødvendige og tilgjengelighet av medisinsk assistanse 

og services for både NVBF og TD. 

Bekreft mottagelsen av medaljene, flaggene, trofeene og eventuelt pengepremierene til 

TD. 

 

Gjennomfør inspeksjon av hallen(e) med TD og DD. 

Sett opp banene og alt nødvendig utstyr for sekretariatet. 

 

6.5 Hver dag under arrangementet 

Ta imot lagene når de ankommer hallen/innsjekking. 

 

Oppdatere resultatene i hallen(e), i Profixio og weben. 

Kopiere og formidle resultatene til lagene etter kampslutt. 

Legg ut resultatene på web 2 timer etter kampslutt. 

 

Gjennomføre møte med TD og DD før kampstart og etter kampslutt hver dag. 

 

Holde hallen, garderober og andre områder i hallen rent og fri for søppel. 
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Sørge for at all reklame, markedsføring er rent og riktig oppstilt under hele 

arrangementet. 

 

6.6 Innen 1 uke etter arrangementet 

Sende inn total resultatoversikt samt en navneliste over spillerne på finalelagene 

sammen med alle kampskjemaene til NVBF sentralt. 

Sende sluttrapport til TD, DD og NVBF. 

Sende til NVBF eksempler av program, plakat og annet profileringsmaterielle som ble 

produsert og brukt. 

Sende til NVBF 3-5 videosnutter på 30-60 sekunder med inntrykk fra mesterskapet. 

 

 

 

 

Gyldighet 

Denne håndboken er bekjentgjort på NVBFs nettsider og er gyldig til nye bestemmelser er 

vedtatt. Ev. endringer eller oppdateringer av håndboken vil bli lagt ut på www.volleyball.no  

 

http://www.volleyball.no/

