
VIDEREGÅENDE SKOLE 
MESTERSKAP

VOLLEYBALL

REGION ØST

Alle videregående skoler og folkehøgskoler fra: 
Østfold, Hedmark, Oppland, Akershus, Oslo, 

Buskerud, Vestfold og Telemark inviteres herved til 
kvalifiseringsturnering for

VIDEREGÅENDE SKOLEMESTERSKAPET 
2018

14. november: Hadeland VGS
15. november: Gausdal VGS, Gausdalhallen
21. november: Bø VGS i Telemark, Bø VGS flerbrukshall 
21. november: Bjørnholt Skole, Bjørnholthallen
23. november: Hvaler VBK, Kongstenhallen



Norges Volleyballforbund (NVBF) Region Øst ønsker å legge til rette for at 
volleyball benyttes som en av hovedaktivitetene i den videregående skole. 
Region Øst har stolte volleyballtradisjoner fra tidligere generasjoner når det 
gjelder skolemesterskap for videregående skole. I november 2017 hadde vi totalt 
99 lag som deltok på disse turneringer og vi håper på minst like mange i 2018.

For at flere lag kan delta har vi kvalifiseringsturneringer på fem (5) steder. 
1. plass fra hver turnering og klasse + 2. plass fra turneringene med flest 
deltagere går videre til Landsfinalen i Bodø 25. – 27. januar.

Landsfinale 
Bodø     

25.-27. jan.

Hadeland VGS 
Idrettshallen på skolen

14. november

Akershus og søndre del 
av Oppland og Hedmark

Bø VGS i Telemark 

Bø VGS Flerbrukshall

21. November

Telemark og Vestfold

Bjørnholt  VGS

Bjørnholthallen

21. November

Oslo og Buskerud

Hvaler VBK
Kongstenhallen

(hall D)

23. November

Østfold

Gausdal VGS, 
Gausdalhallen

15. november

Nordre del av Oppland og 
Hedmark



Påmeldingsfrist er:
mandag 05. november kl. 23.59 

til alle turneringene

Påmelding gjøres via følgende lenker:

Turnering Hadeland VGS – for Akershus, søndre Oppland og søndre Hedmark

Turnering Gausdal VGS – nordre Oppland og nordre Hedmark

Turnering Bø VGS i Telemark – for Telemark og Vestfold

Turnering Bjørnholt VGS – for Oslo og Buskerud

Turnering Hvaler VBK – for Østfold

Påmeldingshjelp «Step by step» :

1. Velg turnering dere vil melde laget til (trykk på link ovenfor i teksten)
2. Ny bruker 
3. Registrering
4. Fyll inn nødvendig informasjon og trykk «Lagre» 
5. Velg følgende klubb for påmelding: «Region øst MVGS»
6. Trykk «Meld på lag» 
7. Trykk «Meld på lag» igjen
8. Fylle inn informasjon. OBS! Viktig at epostadresse som dere oppgir er riktig, da all info om 

kampoppsett sendes til oppgitt epost. 
9. Trykk «Videre» 
10. Trykk «Videre» igjen
11. Velg «Skriv ut senere» og trykk «Ok»
12. Laget er nå påmeldt ☺
13. For ytterligere veiledning se skriv distribuert med invitasjon eller ta kontakt med NVBF 

Region Øst på region.ost@volleyball.no

Dersom dere ikke klarer å melde på laget selv, vennligst sendt følgende informasjon for hver enkelt lag dere vil melde på til
region.ost@volleyball.no innen påmeldingsfristen:

1. Turnering dere ønsker å delta på: 
2. Lagnavn:
3. Klasse (gutter, jenter eller mix): 
4. Lagleder navn:
5. Lagleder epost: 
6. Lagleder mobil tlf. nr. : 

https://www.profixio.com/pamelding/redirect.php?tknavn=mvgs_kvalifisering_hadeland_vgs_akershus_og_sondre_del_av_oppland_og_hedmark_18
https://www.profixio.com/pamelding/redirect.php?tknavn=mvgs_kvalifisering_gausdal_vgs_nordre_del_av_oppland_og_hedmark_18
https://www.profixio.com/pamelding/redirect.php?tknavn=mvgs_kvalifisering_bo_vgs_i_telemark_telemark_og_vestfold_18
https://www.profixio.com/pamelding/redirect.php?tknavn=mvgs_kvalifisering_bjornholt__vgs_oslo_og_buskerud_18
https://www.profixio.com/pamelding/redirect.php?tknavn=mvgs_kvalifisering_hvaler_stfold_18
mailto:region.ost@volleyball.no
mailto:region.ost@volleyball.no


Klasse
Netthøyde, 
innledende

Nettehøyde, 
landsfinale

Spillere

Gutter 2,35 m 2,43m 6 spillere, to kan være jenter

Miks 2,35 m 2,35m

6 spillere, 3 gutter + 3 jenter. 
Kan bestå av 5 spillere (3 
jenter og 2 gutter i innledende
runde.

Jenter 2,18 m 2,24m 6 spillere, kun jenter

Turneringsinformasjon

Turneringsspill: minimum 3 kamper pr lag

Dømming: lagene dømmer hverandre. Hvert lag må ha med fløyte til egne 
dommere. 

Deltakeravgift: kr. 1.500,- pr lag
- Deltakeravgiften blir fakturert av NVBF Region Øst og sendes den 
mailadressen som oppgis i påmeldingen.
- Påmeldingen er bindende.
- Ved evt. trekking fra turneringen etter at påmeldingsfristen har utløpt 
faktureres skolen for påmeldingsgebyr.  

Premiering:
- Lag som havner på 1., 2. og 3. plass får pokal + medaljer

Finalerunde
- 1. plass i alle tre klasser fra hver av 5 turneringer er direkte kvalifisert til 
Landsfinalen 

- 2. plass fra turneringene med flest deltagere er også direkte kvalifisert til 
Landsfinalen (f.eks. dersom turneringen i Hvaler har flest deltagende lag i 
Mix klassen vil 2. plass mix lag fra Hvaler turneringen kvalifiseres til 
Landsfinalen. Hvis Bjørnholt turneringen har flest deltagende lag i 
gutteklassen, vil 2. plass guttelag fra Bjørnholt turneringen kvalifiseres 
videre osv.).

- Landsfinalen spilles i Bodø 25. – 27. januar 2019. 

- En skole kan ikke sende to lag i samme klasse til landsfinalen. Dersom lag 
ikke ønsker å delta i Landsfinalen, tilfaller plassen neste lag på 
resultatlisten.



Arrangørskolene stiller med hall, garderober, turneringsleder og 
sekretariat. 

Deltagende skole bes selv ta med baller og dommerfløyte til eget 
bruk.

NVBF Region Øst utarbeider turneringsoppsett og sender dette ut 
til påmeldte skoler ca. en uke før turneringen.

Vi ses i hallen!


