
SATSER OG GEBYRER
Norges Volleyballforbund Trøndelag 2018-2019



KONTINGENTER OG STARTAVGIFTER

FORBUNDSKONTIGENT for klubb 2000,-

MEDLEMSKONTIGENT for klubb

Klubber med lag i regions- og forbundsserien 2400,-

Klubber i ST som regionen gjør en jobb for (treningstid)1000,-

Passive klubber, ikke aktivt lag i serien 500,-

Klubber som er medlem 1. året 0,-

REGIONAVGIFT for lag

Eliteserie 1000,-

1. divisjon 1000,-



HALLUTJEVNING 

Hallfordeling Trøndelag: Regionen krever inn 3.000,- for hvert 2. 
divisjonslag og 2.000,- for hvert 3. divisjonslag ved sesongstart. 

Ved sesongslutt får lagene tilbake penger, dersom utgiftene blir mindre 
enn antatt, eller blir krevet mer, dersom utgiftene blir større. 

For klubber med juniorlag kreves 2.000,- ved sesongstart, for dekke av 
halleie underveis i sesongen. 

Det blir foretatt en hallfordeling etter endt sesong, hvor man enten får 
tilbake eller blir fakturert mer, avhengig av endelig utgiftspost for hall 
for junior sesongen 18-19.
Hallutjevning skjer i juni 2019 – klubber får penger igjen, eller må betale.

For klubber med lag i Minivolleyball kreves kr. 1000,- ved sesongstart, for 
dekke av halleie underveis i sesongen. Det blir også foretatt 
hallfordeling etter endt sesong for Minivolleyballdeltakende lag.



DOMMERUTJEVNING

Lagene dømmer i utgangspunktet hverandre, med dommere som 

har tatt dommer 1 eller dommer 2-grad. 

Klubbene legger ut for dommerutgifter pr. kamp. Sender så inn 

dommerutjevningsskjema til volleyballregionen, slik at utbetalingen 

blir med på dommerutjevningen etter endt sesong. Alle 

dommerutgifter ila sesongen deles på de lag som er med i serien 

(senior). For junior deles utgifter på de lag som deltok på 

turneringen, som hadde dommerutlegg.

Dommerutjevning skjer i mai/juni 2019 (noen klubber får penger 

igjen, mens andre må betale)



ARRANGØRHONORAR

RM senior: 200,- pr. deltakende lag
Mix-turneringer Trøndelag: 200,- pr. deltakende lag

MVGS ST: 200,- pr. deltakende lag. + 2000kr i honorar til dommere

MVGS NT: 200,- pr. deltakende lag. + 2000kr i honorar til dommere

Midt-Nordisk: Arrangør får all inntekt, men har også alle utgiftene.

1. divisjonsturneringer og NM: Arrangør får all inntekt, men har også 

alle utgiftene.



SPILLETILBUD TRØNDELAG

2.-3. divisjon: Serie + 3 rankingturneringer

U15/U17: Regionale rankingturneringer. Teen-turneringer.

Tre RM (U15, U17, U19) for konkurransesonen Trøndelag.

Trim/Mix-turneringer: åpne for alle.

U11/U13 (minivolleyball): lokale og regionale turneringer, avhengig 
av antall lag i fylkene Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag.

Spillere i alderen 6-8 kan delta på lokale minivolleyballturneringer, 

som egen klubb arrangerer (barneidrettsbestemmelsen)



STARTAVGIFT SERIER I REGIONENE I TRØNDELAG
2. divisjon 10.000,- (Inkl. RM + 2 rank)

3. divisjon 5.000,- (Inkl. RM + 2 rank)

U 19 ingen serie
*U17 650,- pr. turnering

*U15 650,- pr. turnering

** Teen-turnering 400,- pr. turnering
**U11 og U13 (minivolleyball) 400,- pr. turnering

* Arrangør stiller med 1 lag gratis på sitt arrangement (ikke i hver av 
klassene).

** Arrangør stiller med 1 lag gratis på sitt arrangement (ikke i hver av 
klassene) og

f.o.m. hvert fjerde lag fra en klubb stiller gratis, men blir fakturert for 
premier kr. 50 pr. lag.



DELTAKERAVGIFT TIL RM, MESTERSKAP OG TURNERINGER

Mesterskap ungdomsskoler* 500,-
Mesterskap VGS 750,-
(økning 100-lapp for å dekke dommerhonorar innleide dommere)

* RM for ungdomskoler: Arrangør får stille med ett lag gratis. Lag f.o.m. 
nr. 4 fra en skole deltar gratis. 

RM senior, Ranking 2 og Ranking 3 1000,-
(for lag som ikke deltar i seriespill)    
*RM U 19 750,-

*RM U 17 750,-

*RM U 15 750,-

* Kan avvike/bli billigere avhengig av arrangementsform. I treningstid 
evt. felles turnering osv..



PREMIERING

Premiering i RM. Vinner av rankingturneringer for 2. divisjon og 3. 

divisjon blir premiert. 

Premie for totalranking junior og senior, ved siste rankingturnering.

Premier til alle minivolleyballag og Teen, på alle turneringer.



Oversikt sanksjoner i Trøndelag finner man i Administrativ regulering 
lavere divisjoner og Administrativ regulering aldersbestemte klasser 

(ved sesongstart)

Vedlegg som finnes på NVBFs nettsider som klubb/lag plikter å 
kjenne til: 

NVBFs reglement for protester, klager og anker

Nasjonalt sanksjonsreglement
Spilleregler for Volleyball

NIFs bestemmelser om barneidrett. 

NIFs veileder om politiattest. 

NVBFs brosjyre om forebygging av seksuell trakassering og overgrep 
i idretten (sendes til klubbene pr. epost ved sesongstart)

Regionstyret 2018-2019

https://volleyball.no/wp-content/uploads/2018/05/reglement-for-protester-anke-klage-ny-forside-design-logo-pr-sep-2016.pdf
https://volleyball.no/wp-content/uploads/2018/05/sanksjonsjonsreglement-vedtatt-sep-2015-med-ny-forside-og-logo-og-fjerning-av-rd-skrift.pdf
http://www.fivb.org/EN/Refereeing-Rules/documents/FIVB_Volleyball_Rules_2015-2016_EN_V3_20150205.pdf
http://www.idrett.no/tema/barneidrett/bestemmelserogrettigheter/barnebestemmelser/Sider/default.aspx
http://www.idrett.no/tema/politiattest/Sider/politiattest.aspx

