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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 arrangement i NVBFs 

sine serier 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. 

Dette er en håndbok som vil være til nytte for alle klubbene som deltar i NVBFs volleyball serier når 

det gjelder det å arrangere en kamp. Mange av våre klubber er dyktige arrangører, men også de vil 

finne viktige veiledere her. For nye klubber i seriene vil håndboken skape både struktur og innhold 

samt gi og nyttige tips om hvordan en kan gjennomføre gode arrangement.  

 

Alle våre arrangementer er utstillingsvinduer for volleyball i Norge. Vi ønsker at media skal være til 

stede og formidle det som skjer, gjerne sammen med et engasjert og mangfoldig publikum.  Både 

media og publikum kan skape ytterligere interesse rundt idretten vår. Derfor er det viktig at vi lager 

gode arrangement. Vi må også sørge for å fortelle omverdenen at det skal spilles en kamp på alle de 

gode måtene vi kan.  

 

Målet med håndboken 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 

av 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 arrangementene i NVBFs sine serier blir et 

topp volleyballarrangement for alle som deltar og er tilstede. 

Berørte parter etablerer/videreutvikler arrangementskompetanse. 

NVBFs hovedsamarbeidspartnere profileres på en best mulig måte. 

 

Arrangør skal sikre en nødvendig organisasjon for å gjennomføre arrangementet i henhold til 

NVBFs gjeldende reglement, arrangementshåndbok og markedsbestemmelser. 

 

Innholdet i håndboken er i utgangspunktet gjeldende for samtlige serier. Der det er nødvendig 

vil forskjellene mellom seriene presiseres og spesifiseres. 

 

Det å lage et godt idrettsarrangement krever innsats og det trengs flinke og engasjerte 

mennesker som stiller opp og bidrar med det de kan. Vårt mål som arrangør av gode 

volleyballkamper er at vi alltid skal være gode verter og ha planlagt det meste i forkant. Da 

kan det meste uventede som dukker opp underveis ofte løses fortløpende.   

 

Kamper på forskjellig nivå har forskjellige grader av krav. En landskamp krever mer enn en 

seriekamp og en kamp i Mizunoliga er litt mer krevende enn kamper lenger nede i 

seriesystemet. Minimumskravene til et arrangement er regulert gjennom Spilleregler for 

volleyball. 

Det internasjonale volleyballforbundet, FIVB, har pålagt alle land å følge de offisielle 

spilleregler for toppnivået i hvert land.  

 

I tillegg til dette har Norges Volleyballforbunds vedtatt Reglement og Administrative 

reguleringer som inneholder noe andre krav i tillegg til spillereglene om arrangementene. Til 

slutt har man denne håndbok som er en utfyllende veileder og hjelp til gjennomføringen av 

arrangementer. 

 

Målet er å lage gode arrangement som trekker til seg publikum og skaper en fin ramme rundt 

kampene. For utøverne som bruker mye tid på å forberede seg på å spille godt er det en stor 

motivasjon og veldig hyggelig å spille når det er mye publikum til stede.   

 

1.2 Ansvar og oppgaver til arrangør 

Arrangøren plikter å gjennomføre kamparrangementet i overensstemmelse med reglement og 

spilleregler og så mye som mulig i tråd med NVBF sin arrangementshåndbok. 

Arrangør har ansvaret for planlegging, tilrettelegging, gjennomføring av arrangementet i 

henhold til gjeldende regelverk og avtaler. 

 

Der det er naturlig skal arrangør ha dialog med NVBF/administrerende myndighet i forhold til 

gjennomføringen. Dialogens formål er å kvalitetssikre arrangementets nødvendige framdrift. 

Videre vil arrangør rapportere til navngitt person i NVBF og om hensiktsmessig, delta 

i Skype-/telefonmøter som NVBF/administrerende myndighet innkaller til. 

 

Eliteserien: Arrangør skal ha jevnlig dialog med NVBF/administrerende myndighet i forhold 

til salg/markedsarbeid knyttet til arrangementet. 

I kamper med TV-sending er det tilleggskrav. Se mer om dette i informasjonsbulletin fra 

NVBF. 
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2.0 Struktur 
2.1 Klasser 

Det avvikles volleyball serier for kvinner og for menn. 

I serien for lavere divisjoner er det tillatt med inntil 2 kvinner på herrelag etter bestemte 

kriterier. Se reglement og administrativ regulering for lavere divisjoner. 

  

2.2 Netthøyde 

Kvinner: 2,24 m 

Menn: 2,43 m 

 

2.3 Kampformat 

Hvis ikke annet er beskrevet i administrative reguleringer spilles alle kamper best av 5 sett, der 

de fire (4) første spilles til 25, og med ev. avgjørende sett til 15 poeng. Alle sett må vinnes 

med minst to poeng. 

 

2.4 Tabell for puljespill 

I arrangementer/rankingturneringer der lagene er fordelt i puljer avgjøres rekkefølgen ut fra 

følgende kriterier i prioritert rekkefølge: 

1) antall vunne poeng (tabellpoeng) 

2) koeffisient mellom vunne og tapte sett 

3) koeffisient mellom vunne og tapte spillepoeng 

4) antall vunne sett 

5) antall vunne spillepoeng 

 

2.6 Baller 

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

Eliteserien og 1.divisjon: Arrangør skal stille med matchballer og minimum 7 

oppvarmingsballer til begge lag til alle kamper i eliteserien og 1.divisjon. 

Det benyttes 3-ball system og arrangøren skal sørge for 5 baller av samme merke/type, med 

samme farge og med samme trykk. 

 

I rankingturneringer i 1.divjson og lavere divisjoner samt seriekamper i lavere divisjoner må 

lagene ha med oppvarmingsballer selv. Arrangør skal stille med matchballer. 

 

 

3.0 Startberettigelse 
3.1 Deltakelse 

Kun et lag i hver klasse pr. klubb kan delta i eliteserien og 1.divisjon. 

I lavere divisjoner kan det forekomme flere lag fra samme klubb i samme klasse. 

 

Lagene må spille med 6 spillere på banen til enhver tid. 

Unntak: lavere divisjon presisert i administrativ regulering. 

 

Laget kan maksimalt stille med 14 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. Søknad om dispensasjon fra alderskrav 

er spesifisert i administrative reguleringer. 

 

3.3 Spilleberettigelse – lisens 

Alle spillere i volleyball seriene skal ha betalt lisens før spilleren kan spille kamp. 
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Kvitteringene fra bankutskrift eller utskrift fra SportsAdmin av lagets lisensspillere med 

gyldig lisens, skal medbringes og leveres sekretariatet eller teknisk arrangør ved ankomst til 

kampen/turneringen. 

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, 0-3 (seriekamper) eller 0-2 (turneringer). 

 

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

Dommeren kontrollerer lisensdokumentasjon mot spillerlisten på kampskjemaet i seriekamper. 

Arrangør kontrollerer lisensdokumentasjon mot spillerlisten på kampskjemaene underveis i 

turneringen. 

 

3.4 Spilleberettigelse – klubb  

I NVBFs sine serier kan spilleren kun representerer moderklubben. 

 Unntak: spillere som berøres av overbygningsavtaler eller TVN spillere. 

 

 

4.0 Arrangementet 
4.1 Hallkapasitet 

Lagene plikter å kjenne til hvilke ordninger som gjelder for tildeling av hall til sine 

hjemmearrangementer innenfor egen region. 

Det må være tilgang på minst 6 baner for rankingturneringer i 1.divisjon og lavere divisjoner. 

Hvert lag er ansvarlig for at det blir satt av tilstrekkelig tid til arrangementet. Hallen(e) må 

disponeres fra 1 time før oppsatt kampstart.  

  

4.2 Spillebanen, friområdet 

4.2.1 Kampene skal spilles på baner som har følgende minimum frisone rundt hver bane. 

Eliteserien: 3-5m utenfor sidelinjene og 5-8m bak baklinjene 

1.divisjon (seriespill): 3m utenfor sidelinjene og 3-5m bak baklinjene 

1.divisjon (turneringsspill): 2m rundt hele banen. 

Lavere divisjoner (seriespill). 3m rundt hele banen 

Lavere divisjoner (turneringsspill) 1m rundt hele banen 

Friområdet skal vær like stort utenfor begge sidelinjene og bak begge baklinjene (symmetrisk). 

Takhøyden skal være minimum 7 meter. 

4.2.2 Eliteserien og 1.divisjon: Selve banen skal ha en annen farge enn friområdet. Utenfor 

sidelinjen og i forlengelse av angrepslinjen, skal det markeres en prikket linje. 

Den består av fem 15 cm lange og 5 cm brede linjer, trukket med 20 cm mellomrom, til en 

total lengde på 1.75 meter.  

 

Spilleområdet skal markeres ved at det plasseres en fysisk avgrensning utenfor, men helt inntil 

friområdet. Avgrensingen skal være i form av reklameskilt eller vant. Hensikten med 

avgrensingen er å markere hvilket område som tilhører spilleområdet og hvilket område 

publikum og presse kan oppholde seg i.  

 

Minimumskrav: Ved enden av banen, bak hver baklinje, skal det være minimum fysisk 

avgrensing på 5 meter. På den siden av banen hvor spillerbenkene og sekretærbordet er, skal 

det være minimum 2,5 meter fysisk avgrensing i hver ende av banens friområde. På den andre 

siden av banen der spillerbenkene er, skal det minst være to fysiske avgrensninger, en for hver 

banehalvdel og hver på minimum 5 meter.  

 

Maksimumsgrenser: Rundt hele banen, unntatt på den siden hvor spillerbenkene er, kan det 

være kontinuerlig fysisk avgrensing. På den siden hvor spillerbenkene er kan det være fysisk 

avgrensing til 6 meter fra forlengelsen av nettet.  
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Ballhenterne skal arbeide innenfor avsperringen. Innbyttespillere, publikum, presse osv. skal 

befinne seg utenfor.  

 

Reklameskiltene eller vantene skal ha en høyde på minimum 40 cm. og inntil maksimum 120 

cm. Dersom høyden er over 80 cm. skal arrangør gjøre motstanderen oppmerksomme på dette 

for å unngå skader hvis man løper etter en ball. 

Den fysiske avgrensingen må ikke representere fare for spillerne ved at den har særlig skarpe 

kanter etc. 

 

Avgrensingen skal settes opp i overensstemmelse med krav om mål og symmetri for 

friområdet. Et oppvarmingsområde for hver banehalvdel skal markeres (med tape, eller kjegler 

eller liknende). Det er på 3 x 3 meter og plassert i hjørnene av hallen på samme side som 

spillerbenkene og utenfor friområdet. 

4.2.3 Hallen må holde en temperatur på minimum 18 grader celsius. 

 Belysningen skal være av en slik styrke at den måler min 500 lux 1m over spilleflaten. 

4.2.4 Nett og nettstativer skal tilfredsstille de internasjonale spillereglene og NVBFs 

sikkerhetsbestemmelser for nettoppsett.  

Det skal benyttes et nett som er 1 m. bredt og 9,50 m langt og laget av svart snøre i masker på 

10 cm kvadrater. På toppen er det et 7 cm bredt horisontalt bånd, laget av dobbelt lerret og 

sydd i hele nettets lengde.  

Inne i båndet skal det være en bøyelig kabel, eller kevlar linje, som brukes til å feste nettet i 

stolpene og som holder nettet stramt øverst.  

Nederst på nettet (uten et horisontalt bånd) er en snor tredd gjennom maskene, denne snoren 

festes i stolpene og holder nederste del av nettet stramt. 

Det skal benyttes antenner på alle baner. 

Hjemmelag/arrangør skal sette opp nettet og ha tilgjengelig målestav til dommere. 

4.2.5 Det skal være en dommerstol som tilfredsstiller kravene om at en dommer skal kunne stå og 

dømme. 

Dommerstolen må ikke være til fare for spillere eller dommeren. 

Eliteserien og 1.divisjon: Dommerstolen må være regulerbar i høyden slik at dommeren skal 

kunne ha ansiktet ca. 50cm over nettkanten. 

4.2.6 Eliteserien og 1.divisjon: Det skal være speaker som benytter høyttaleranlegget i hallen under 

kampen. 

 

4.3 Kampsekretariat, kampmateriell, funksjonærer 

4.3.1 Arrangør skal sørge for at hver bane skal ha et kampsekretariat der det må være bord og stol 

for sekretærene. 

4.3.2 Det skal være poengtavle på hver bane og den/de skal være godt synlig for spillere på banen, 

dommerne, lagbenken, publikum og presse. 

Eliteserien og 1.divisjon: Det skal være minimum 2 poengtavler, hvorav den ene bør være en 

elektronisk tavle. 

4.3.3 Arrangør sørger for at kampskjema, ballpumpe, skriveredskap og annet nødvendig utstyr er 

disponibelt 30 minutter før kampstart. 

Eliteserien og 1.divisjon: Internasjonalt kampskjema benyttes til alle kamper. 

1.divisjon rankingturneringer: NVBFs forenklet internasjonalt konkurransekampskjema 

benyttes i alle kamper i 1.divjsons rankingturneringer. 

Lavere divisjoner: Forenklet kampskjema benyttes til alle kamper. 

4.3.4 Oppstillingsslipper benyttes i alle kamper i eliteserien, 1.divisjon og 2.divisjon. 

I 3. og lavere divisjoner kan arrangør avgjøre om oppstillingsslipper skal benyttes. 

4.3.5 Eliteserien og 1.divisjon: Det benyttes 3-ball system med minimum 4 balltrillere og 

arrangøren skal sørge for 5 baller av samme merke/type, med samme farge og med samme 

trykk. 

4.3.6 Arrangøren har ansvar for å stille med riktig funksjonærer: 

For alle seriene 
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1) 1 sekretær 

2) 1 som betjener poengtavlen 

3) 2 linjedommere 

For eliteserien og 1.divisjon 

4) 4-5 balltrillere 

5) 1 som betjener den elektroniske poengtavle 

For eliteserien 

6) 1 arenaansvarlig 

7) 1 som betjener pressen (informasjon og servering) 

8) 1 med ansvar for Online resultatservice (ponegliga.no)  

9) Minimum 2 gulvtørkere 

Punktene 5-8 kan slåes sammen og utføres av færre personer. 

 

Utover dette er det opp til arrangør hvor mye de vil legge i ytterligere funksjoner som 

billettsalg, billettvakt, kiosksalg osv. Alle disse tingene er med på å øke verdien på 

arrangementet og inntektene på kampen, men de er ikke obligatorisk.  

4.3.7 Sekretær skal være klar til å ta fatt på sin oppgave senest 30 minutter før kampstart.  

Linjedommerne skal melde seg for førstedommer eller andredommer, klare til sine oppgaver, 

senest 20 minutter før kampstart.  

Ballhentere skal være klare til sine oppgaver senest 15 minutter før kampstart. 

4.3.8 Linjedommerne skal være iført hvite overdeler.  

Ballhenterne skal være iført like overdeler. 

4.3.9 Eliteserien: Arrangøren skal sørge for eget kampprogram for hver kamp. Det skal inneholde 

ajourført tabell og korrekt spillerliste for begge lagene i vedkommende kamp. Arrangøren skal 

sørge for at dette programmet er tilgjengelig for alle representanter fra media og for publikum  

4.3.10 Eliteserien og 1.divisjon: Dersom det er aktuelt med presse på kampen må arrangør sette opp 

bord og stoler til pressen slik at de har gode arbeidsvilkår og lett tilgang til arenaen og 

kampflaten for å kunne ta bilder. Pressen vil gjerne ha plass for fotografene til å arbeide både 

på siden av banen og bak banen. Program legges ut til pressen. 

 

4.4 Kampprosedyre 

4.4.1 Lavere divisjoner: Følgende prosedyre følges frem til kampstart 

-45 min Garderober tilgjengelig 

-30 min Oppvarming starter 

-20 min Dommer kontrollerer netthøyde og matchball 

-15 min Lagkapteinene til trekning 

-12 min Nettoppvarming starter, 10 min. felles 

-2 min Lagene forbereder seg til start av kampen. 

00 min Førstedommer blåser i gang kampen. 

Prosedyren fra -30 min til 00 min gjentas for hver av de påfølgende kamper. 

4.4.2 Eliteserien og 1.divisjon: Følgende prosedyre følges frem til kampstart 

-60 min Garderober tilgjengelig  

-45 min Oppvarming kan starte  

-30 min Korrekt nettoppsett i orden/sekretær på plass.  

 Spillerliste levert til sekretær/lisenser kontrolleres. 

 Dommer kontrollerer netthøyde  

-15 min Lagkapteinene til trekning  

 Oppvarming på nett (i spillerdrakter)  

-10 min Lagoppstilling for 1. sett leveres sekretæren  

 Førsteoppstillingen i nummerrekkefølge leveres speaker  

-5 min Lag og dommere stiller på linje på banen  

 Speaker ønsker bortelaget velkommen, presenterer kapteinen og hjemmelagets 

kaptein. Dommerne presenteres. Lagenes spillere hilser på hverandre og går til 

benken.  

-3 min Første- og andredommer til sekretærbordet og kontrollerer at alt er klart.  
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 Netthøyden kontrolleres. De inntar deretter sine plasser.  

-2 min Førstesekseren sitter på benken i spillerdrakter.  

 De resterende spillere befinner seg i oppvarmingsområdet. Spillerne løper inn på 

banen ettersom speaker leser opp deres navn, bortelaget først.  

-1 min Andredommer kontrollerer lagoppstillingene og gir ballen til servende lag.  

-0 min Førstedommer blåser i gang kampen.  

 

Mellom 2. og 3. sett kan det være en pause på 10 minutter. Det gjestende laget og dommerne 

skal før kampen motta beskjed om det blir en slik pause eller ikke.  

 

4.5 Resultatrapportering 

4.4.1 Arrangøren skal registrere resultatene i Profixio/CupAssist umiddelbart etter kampslutt. 

4.4.2 Kampskjemaet sendes til NVBF/administrerende myndighet per post senest dagen etter 

kampslutt. 

4.4.3 Eliteserien og 1.divisjon: Resultatene sendes inn til serieansvarlig på SMS (94879173) og på 

epost (david.cox@volleyball.no). 

4.4.4 Eliteserien: Arrangøren skal sikre at resultatene i Mizunoligaen online/poengliga.no er 

tilgengelige på nettsidene til NVBF (www.volleyball.no) etter kampslutt. 

4.4.5 Eliteserien og 1.divisjon: Arrangøren skal ringe inn resultatet til NTB og ANB. 

 

4.6 Statistikkføring 

4.6.1 Eliteserien: Arrangøren skal føre spillerstatistikk under kampen (Mizunoligaen 

online/poengliga.no). Passordet vil bli formidlet til klubbene før seriestart.  

Klubbene forplikter å ha godkjent internett forbindelse i hallen enten via kabler, 

trådløsnettverk eller bruken av telefon. Dette er også viktig for å kunne streame kamper etter 

hvert.  

 

 

5.0 Rankingturnering 1.divisjon 
5.1 Teknisk arrangør 

5.1.1 NVBF skal inngå skriftlig avtale med teknisk arrangør om planlegging og gjennomføring av 

rankingturneringene. 

5.1.2 Avtalen skal inneholde partenes rettigheter og forpliktelser samt økonomi, og bør regulere; 

 navn på ansvarlig person for teknisk arrangement 

 oppfølging i forhold til bestilt hall 

 kontroll av nødvendig utstyr i hallen (senest onsdag før turnering) 

 sørge for at nødvendig utstyr er disponibelt og i orden, herunder godkjente nett og 

antenner 

 planlegging av arrangement 

 sende ut informasjon til aktuelle media 

 gjøre banene klare for spill, bortrydding av utstyr etterpå 

 oppdatere spilleprogram utover i turneringen 

 fortløpende resultatservice i turneringen 

 oversende resultater til aktuelle media etter turneringsslutt 

 godtgjørelse for å være teknisk arrangør 

 evt. drift av kiosk/kafé 

5.1.3 Teknisk delegert (TD) skal; 

 kontrollerer at arrangementet gjennomføres ihht reglement 

 bistå teknisk arrangør med gjennomføring av turneringen 

 i samarbeid med teknisk arrangør utarbeide en plan for den enkelte spillebane mht. plassering 

av dommerstol, sekretærbord, spillerbenker/-stoler med mer  

 stå for kommunikasjon med lagene knyttet til deltakelse 

mailto:david.cox@volleyball.no
http://www.volleyball.no/
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 ved evt. avvik fra oppsatt plan beslutte hvordan man håndterer situasjonen i samråd med 

turneringsleder 

 kvalitetssikre teknisk arrangørs resultatservice, dette gjelder spesielt etter avslutning av 

turnering 

 skrive en kortfattet rapport etter turneringen 

5.1.4 Dommerdelegert (DD) skal: 

 lage dommeroppsett 

 kontrollere at dømmingen er ihht spilleregler 

 bistå teknisk arrangør med gjennomføring av turneringen 

5.2 Stevnejury 

5.2.1 Det oppnevnes en stevnejury for hver enkelt rankingturnering. Stevnejuryen skal være til stede 

under hele turneringen og består av følgende medlemmer: 

 teknisk delegert (TD) leder stevnejuryen 

 teknisk arrangør, ansvarlig for gjennomføringen av turneringen 

 dommerdelegert (DD). 

5.2.2 Den oppnevnte juryen skal behandle protester angående turneringstekniske spørsmål, 

spillereglene og lagenes opptreden. I saksbehandlingen kan ikke juryen bestå av medlemmer 

av impliserte lag. 

5.2.3 Kun skriftlige protester ledsaget av et protestgebyr behandles av stevnejuryen. 

En protest skal være varslet i merknadsrubrikken på kampskjemaet – før dommerne signerer 

skjemaet – og levert i sekretariatet omgående og senest 30 min. etter kampslutt. Protestgebyret 

er kr 200,-. 

5.2.4 Juryens avgjørelse skal tas på stedet, umiddelbart etter at saken er fremmet.  

5.2.5 Dersom en protest tas til følge, tilbakebetales protestgebyret. 

5.2.6 Stevnejuryens avgjørelser er endelige og kan ikke appelleres. 

 

5.3  Kampoppsett 

5.3.1 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.  

5.3.2 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. 

5.3.3 Kampene settes opp med 75 minutter mellom hver kamp. 

Lagene har krav på minimum 10 minutters oppvarming på banen. 

5.3.4 Tidligste start for en rankingturnering er lørdag kl. 08.00. Dersom finaler i begge klasser 

spilles etter hverandre i samme hall, skal turneringen være avsluttet innen søndag kl. 17.00. 

Finalene skal være satt opp med kampstart senest kl. 14.00 og kl. 15.15 søndag. Dersom det 

kun spilles én finale i samme hall, skal turneringen være avsluttet innen søndag kl. 16.00. 

Finalen skal da settes opp med kampstart senest kl. 14.00 søndag. 

Rammeprogram: 

Lørdag kl. 08.00 start første kamper 

    puljekamper 

  ettermiddag sluttspillkamper 

Søndag   semifinaler 

    plasseringskamper 

  kl. 14.00 finale k/m 

  kl. 15.15 finale m/k 

  kl. 17.00 avslutning 

 
Tabelloversikten for gjennomføring av rankingturneringer er som følger: 

Lag 
Spillesyst

em 
Puljesammensetning/videre spill 

14-16 Puljespill Pulje A Pulje B Pulje C Pulje D 
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Seed #1 

Seed #8 

Seed #9 

Seed #16 

Seed #2 

Seed #7 

Seed #10 

Seed #15 

Seed #3 

Seed #6 

Seed #11 

Seed #14 

Seed #4 

Seed #5 

Seed #12 

Seed #13 

Sluttspill 
(primært 

cup) 

Cupspill: 
Kvartfinaler: 1A – 2B, 1B – 2A, 1C – 2D og 1D – 2C 

Semifinaler: 1A/2B – 1D/2C og 1B/2A – 1C/2D 

Plasseringskamper, bronsefinale og finale 

 

 

5.4 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. 

 

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 turneringsslutt. Full resultatoversikt 

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

 

 

6.0 Rankingturnering lavere divisjoner 
6.1 Teknisk arrangør 

6.1.1 Følgende huskeliste over viktige forhold knyttet til arrangementet formidles til teknisk 

arrangør: 

 Navn på ansvarlig person for teknisk arrangement 

 Oppfølging i forhold til bestilt hall 

 Kontroll av nødvendig utstyr i hallen 

 Sørge for at nødvendig utstyr er disponibelt og i orden 

 Planlegging av arrangement 

 Sende ut informasjon til aktuelle media 

 Gjøre banene klare for spill 

 Oppdatere spilleprogram utover i turneringen 

 Fortløpende resultatservice i turneringen 

 Oversende resultater til aktuelle media etter turneringsslutt 

 Godtgjørelse for å være teknisk arrangør 

 evt. drift av kiosk/kafé 

6.2 Arrangementet 

6.2.1 Teknisk arrangør har ansvar for å klargjøre banene slik at de er klare for spill senest 30 

minutter før kampstart i første kamprunden.  

6.2.2 Stevnejuryens leder kontrollerer at nett og bane er i samsvar med reglement. Arrangør skal ha 

tilgjengelig målestav.  

6.2.3 Det skal benyttes enkelt kampskjema i rankingturneringene i lavere divisjoner.  

6.2.4 Lagene leverer spillerlisten til sekretariatet før start av sin første kamp og melder fra om evt. 

endringer underveis. 

6.3 Stevnejury 

6.3.1 Det oppnevnes en stevnejury for hver enkelt rankingturnering. Stevnejuryen må være 

tilgjengelig under hele turneringen. 

Stevnejuryen består av 

 Turneringsleder (leder av juryen). 

 Lagsrepresentant (fortrinnsvis fra laget som er ranket som nr. 5 før turneringen). Dersom 

lagsrepresentanten er inhabil oppnevner stevnejuryen et nytt medlem for behandling av 

denne protesten. 
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 Høyeste rangerte dommer. 

6.3.2 Den oppnevnte juryen skal behandle protester angående turneringstekniske spørsmål, 

spillereglene og lagenes oppførsel, samt fastsette evt. endringer i kampoppsettet.  

Kun skriftlige protester kan behandles av stevnejuryen 

For at skriftlig protest skal være gyldig, må den leveres til sekretariatet omgående og seinest 

innen 15 minutter etter kampslutt, samt ledsaget av et protestgebyr på 100,- kroner. 

6.3.3 Stevnejuryens avgjørelser er endelige og kan ikke appelleres. 

Juryens avgjørelse skal tas på stedet, umiddelbart etter at saken er fremmet.  

Ved behandlingen må juryen ikke bestå av medlemmer av impliserte lag. 

Dersom en protest tas til følge, tilbakebetales protestgebyret. Ellers beholdes protestgebyret av 

administrerende myndighet. 

 

6.4. Kampoppsett 

6.4.1 Informasjon om spilleplan og gjennomføring formidles av regions myndighet til de deltakende 

lagene i rankingturneringen senest en uke før turneringen. 

6.4.2 Dersom det er innvendinger til gjennomføring og/eller kampoppsett, må dette fremsettes 

skriftlig for administrasjonsmyndighet senest innen tre dager etter at kampoppsett er 

distribuert/publisert.  

6.4.3 Klagen skal behandles administrativt av vedkommende administrative myndighet. Resultatet 

av behandlingen skal bekjentgjøres for alle påmeldte lag så snart som mulig. 

6.4.4 Dersom det er ledige plasser, kan lag utover de som er med i rankinggruppen, få søke om å 

delta. Det forutsettes spill på 3 baner i hver klasse. 

6.4.5 Det benyttes puljespill med enkel serie. Plasseringsspillet spilles primært som cupspill. 

6.4.6 Lagene plasseres i puljer etter serpentinprinsippet - dvs. når det spilles i 4 puljer, nr. 1 i pulje 

A, nr. 2 i pulje B, nr. 3 i pulje C, nr. 4 i pulje D, nr. 5 i pulje D, nr. 6 i pulje C osv. 

6.4.7 Dersom to lag står likt på rankingen, avgjøres plassering i pulje ved loddtrekning. 

6.4.8 Ved kampoppsettet innenfor hver pulje settes kampene opp slik at de to høyest rangerte lagene 

innen en pulje møtes sist. 

6.4.9 Det anbefales at følgende spillesystemer benyttes: 

Lag Spillesystem Puljesammensetning/videre spill 

6-8 

Puljespill 

Pulje A Pulje B 

Seed #1 

Seed #4 

Seed #5 

Seed #8 

Seed #2 

Seed #3 

Seed #6 

Seed #7 

Sluttspill 

(primært cup) 

Cupspill: 

Kvartfinaler: 2B – 3A og 2A – 3B 

Semifinaler: 1A – 2B/3A og 1B – 2A/3B 

Plasseringskamper, bronsefinale og finale 

 

Lag Spillesystem Puljesammensetning/videre spill 

9-11 

Puljespill 

Pulje A Pulje B Pulje C 

Seed #1 

Seed #6 

Seed #7 

Seed #2 

Seed #5 

Seed #8 

Seed #11 

Seed #3 

Seed #4 

Seed #9 

Seed #10 

Sluttspill 

(primært cup) 

Cupspill: 

Kvartfinaler: 1C – 2A og 2C – 2B 

Semifinaler: 1A – 2C/2B og 1B – 1C/2A 

Plasseringskamper, bronsefinale og finale 

 

Lag Spillesystem Puljesammensetning/videre spill 

12-14 Puljespill 
Pulje A Pulje B Pulje C Pulje D 

Seed #1 Seed #2 Seed #3 Seed #4 
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Seed #8 

Seed #9 

Seed #7 

Seed #10 

 

Seed #6 

Seed #11 

Seed #14 

Seed #5 

Seed #12 

Seed #13 

Sluttspill 

(primært cup) 

Cupspill: 

Kvartfinaler: 1A – 2B, 1B – 2A, 1C – 2D og 1D – 2C 

Semifinaler: 1A/2B – 1D/2C og 1B/2A – 1C/2D 

Plasseringskamper, bronsefinale og finale 

 

Lag Spillesystem Puljesammensetning/videre spill 

15 og 

17 

Puljespill 

Pulje A Pulje B Pulje C Pulje D Pulje E 

Seed #1 

Seed #10 

Seed #11 

Seed #2 

Seed #9 

Seed #12 

Seed #3 

Seed #8 

Seed #13 

Seed #4 

Seed #7 

Seed #14 

Seed #17 

Seed #5 

Seed #6 

Seed #15 

Seed #16 

Sluttspill 

(primært cup) 

Cupspill: 

1/8 finaler: 2D – 2A og 2C – 2B 

Kvartfinaler: 1A – 2C/2B, 1B – 2D/2A, 1C – 2E og 1D – 1E 

Semifinaler: 1A/2C/2B – 1D/1E og 1B/2D/2A – 1C/2E 

Plasseringskamper, bronsefinale og finale 

 

 

Lag 
Spillesyste

m 
Puljesammensetning/videre spill 

16 

Puljespill 

Pulje A Pulje B Pulje C Pulje D 

Seed #1 

Seed #8 

Seed #9 

Seed #16 

Seed #2 

Seed #7 

Seed #10 

Seed #15 

Seed #3 

Seed #6 

Seed #11 

Seed #14 

Seed #4 

Seed #5 

Seed #12 

Seed #13 

Sluttspill 

(primært 

cup) 

Cupspill: 

1/8 finaler: 2A – 3D, 2B – 3C, 2C – 3B, 2D – 3A 

Kvartfinaler: 1A – 2B/3C, 1B – 2A/3D, 1C – 2D/3A og 1D – 2C/3B 

Semifinaler: 1A/2B/3C – 1D/2C/3B og 1B/2A/3D – 1C/2D/3A 

Plasseringskamper, bronsefinale og finale 

 

 

Lag 
Spillesyst

em 
Puljesammensetning/videre spill 

18-20 

Puljespill 

Pulje A Pulje B Pulje C Pulje D Pulje E Pulje F 

Seed #1 

Seed 

#12 

Seed 

#13 

Seed #2 

Seed 

#11 

Seed 

#14 

 

Seed #3 

Seed 

#10 

Seed 

#15 

 

Seed #4 

Seed #9 

Seed 

#16 

Seed #5 

Seed #8 

Seed #17 

Seed #20 

Seed #6 

Seed #7 

Seed #18 

Seed #19 

Sluttspill 

(primært 

cup) 

Cupspill: 

1/8 finaler: 1E – 2A, 1F – 2B, 2F – 2C og 2E – 2D 

Kvartfinaler: 1A – 2E/2D, 1B – 2F/2C, 1C – 1F/2B og 1D – 1E/2A 

Semifinaler: 1A/2E/2D – 1D/1E/2A og 1B/2F/2C – 1C/1F/2B 

Plasseringskamper, bronsefinale og finale 

 

Lag 
Spillesyst

em 
Puljesammensetning/videre spill 

21-23 Puljespill 
Pulje A Pulje B Pulje C Pulje D Pulje E Pulje F Pulje 

G 
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Seed #1 

Seed 

#14 

Seed 

#15 

Seed #2 

Seed #13 

Seed #16 

Seed 

#3 

Seed 

#12 

Seed 

#17 

Seed 

#4 

Seed 

#11 

Seed 

#18 

Seed #5 

Seed 

#10 

Seed 

#19 

Seed 

#6 

Seed 

#9 

Seed 

#20 

Seed 

#23 

Seed 

#7 

Seed 

#8 

Seed 

#21 

Seed 

#22 

Sluttspill 

(primært 

cup) 

Cupspill: 

1/8 finaler: 1C – 2A, 1D – 2B, 1E – 2C, 1F – 2D, 1G – 2E og 2G – 2F 

Kvartfinaler: 1A – 2G/2F, 1B – 1G/2E, 1C/2A – 1F/2D og 1D/2B – 

1E/2C 

Semifinaler: 1A/2G/2F – 1D/1E/2C og 1B/1G/2E – 1C/2A/1F/2D 

Plasseringskamper, bronsefinale og finale 

 

Lag 
Spillesyst

em 
Puljesammensetning/videre spill 

24 
P

u
ljesp

ill 

Pul

je 

A 

Pulje B Pulje C Pulje D Pulje E Pulje F Pulje G Pulje H 

See

d 

#1 

See

d 

#1

6 

See

d 

#1

7 

Seed 

#2 

Seed 

#15 

Seed 

#18 

Seed 

#3 

Seed 

#14 

Seed 

#19 

Seed 

#4 

Seed 

#13 

Seed 

#20 

Seed 

#5 

Seed 

#12 

Seed 

#21 

Seed 

#6 

Seed 

#11 

Seed 

#22 

Seed 

#7 

Seed 

#10 

Seed 

#23 

Seed 

#8 

Seed 

#9 

Seed 

#24 

S
lu

ttsp
ill 

Cupspill (primært cup): 

1/8 finaler: 1A – 2B, 1B – 2A, 1C – 2D, 1D – 2C, 1E – 2F, 1F – 2E, 1G – 

2H og 1H – 2G 

Kvartfinaler: 1A/2B – 1H/2G, 1B/2A – 1G/2H, 1C/2D – 1F/2E og 1D/2C – 

1E/2F 

Semifinaler: 1A/2B/1H/2G – 1D/2C/1E/2F og 1B/2A/1G/2H – 

1C/2D/1F/2E 

Plasseringskamper, bronsefinale og finale 

 

 

7.0 Øvrige forhold ved mesterskapet 
7.1 Arenareklame 

7.1.1 NVBF har rett til 15 meter arenareklame ved alle eliteseriekamper. De 15 meterne fordeles på 

følgende måte: 

 9 meter sentralt på motsatt side av sekretariatet eller evt. hovedkameraet 

 6 meter fordelt med 3 meter sentralt på hver kortside 

7.1.2 Det er ikke tillatt med reklame for politiske partier på idrettsarenaer og klubbhus ol. 

 

7.2 Reklame på nettet 

7.2.1 Klubbene har rett til å påføre nettets toppbånd reklamefelt i alle hjemmekampene. 

7.2.2 NVBF har rett til reklamefelt på nettets toppbånd ved sine arrangementer. 
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7.2.3 Reklamen som benyttes skal bestå av ett produktnavn (eller én logo) som kan påføres et fritt 

antall ganger på nettets toppbånd. 

7.2.4 Begge sider av toppbåndet skal være identiske.  

7.2.5  Reklamefeltene skal plasseres med lik avstand og i samme høyde. 

7.2.6 Reklamen må ikke endre toppbåndets karakteristika. Toppbåndets bredde og konsistens må 

ikke endres, og nettets "toppstrek" må forbli helt plan. 

 

 

 
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/

