
Vedtatt av FS/NVBF 2020 

Reglement og prosedyrer for dispensasjon i  

volleyball  

          

Dette er et reglement som regulerer en klubbs mulighet til å søke om dispensasjon iht. gjeldende 

reglement og reguleringer. Eget søknadsskjema skal benyttes. 

 

FØLGENDE REGLEMENT GJELDER FOR SØKNAD OM DISPENSASJON:  

1 Intensjonen med dispensasjonsreglementet er primært for klubber med spillere som etter gitte 

unntakskriterier ikke har et spilletilbud. Dispensasjonsreglementet regulerer også et fåtall andre 

dispensasjonspunkter som det kan tas høyde for ref. pkt. 9 og pkt. 13, men først og fremst er 

hensikten at spillere skal kunne delta i aktivitet og konkurranser i regi av NVBF der dette er viktig 

med tanke på aktivitetstilrettelegging der det av særskilte årsaker er nødvendig å dispensere. Disse 

spillerne skal benyttes med «sunn fornuft» av trenerne /laglederne, hvis disse spillerne viser seg å 

være fysisk / ferdighetsmessig overlegen lagene vedkommende spiller mot. Spillere med 

dispensasjon skal ikke benyttes for «å toppe» eller styrke et lag. Dette punktet vil NVBF etterprøve 

og ta med i saksbehandlingen av dispensasjonssøknader. Før en klubb velger å søke om 

dispensasjon skal klubben ALLTID se på muligheten til å tilrettelegge for aktivitet (og antall lag) for 

tilstrekkelig antall personen i samme aldersklasse. 

 

2 NVBFs Administrative Konkurranse Utvalg (AKU) er behandlende myndighet for dispensasjoner.  

Forventet behandlingstid er 14 dager. Søknader som ikke overholder denne behandlingstiden, vil 

ikke bli behandlet. Søknadsskjema: https://www.formpl.us/form/1581846002 

Dersom man vil anke avgjørelse sendes anken til post@volleyball.no.  

 

3 Dispensasjon fra aldersbestemmelsene gis kun i US-runder/serieturneringer/Teen-turneringer i 

klassen U13, U15 og U17 (det vil si ikke U19). For spill i aldersbestemte NM gis det ikke 

dispensasjon, med unntak av spillere som er innvilget dispensasjon iht. 9 (b og c). 

 

4 Det presiseres at lag som har spiller(e) med dispensasjon kan delta iUS-runder/turneringer, yngre 

seriespill. Det er ikke lov å delta i mesterskap (aldersbestemt NM). Laget kan delta i RM for å få et 

kamptilbud men laget blir tatt ut av rekkefølgeberegningen. 

 

5 Et lag kan ikke ha mer enn 2 spillere på dispensasjon pr. sesong. 

 

6 Overårig spiller kan ikke være mer enn ett år for gammel (et fødselsår). 

 

7 Det kan gis dispensasjon til å spille en årsklasse ned (et fødselsår). 

 

8 Spillere med dispensasjon kan i samme sesong kun delta på det laget dispensasjonen er innvilget 

for og ikke spille på lag i sin egen aldersklasse eller høyere.  

 

9 Det er kun følgende årsaker som kan gi grunnlag for dispensasjon:  

 

(a) geografiske/små steder (størrelse på årskull) som av praktiske årsaker ikke kan ivareta  et 

spillertilbud for det gitte årskullet. I slike særskilte tilfeller kan det innvilges    dispensasjon for bruk 

av overårig (et fødselsår) eller underårig (et fødselsår). 

 

(b) spillere som går på skolen i et klassetrinn yngre (evt. eldre) enn fødselsåret tilsier, selv om 
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klubben har tilbud i riktig aldersklasse. 

 

(c) Spillere med dokumenterte sosiale eller medisinske årsaker, ved søknad på medisinsk grunnlag 

skal attest fra lege/fagpersonell vedlegges. 

 

(d) Nyinnmeldte klubb (medlem i NVBF), som starter med aldersbestemt lag kan i sin først sesong, 

for å tilrettelegge et spillertilbud, gis dispensasjon for bruk av overårig (et fødselsår) eller underårig 

(et fødselsår). 

 

10 Lag som blir innvilget dispensasjon skal på forespørsel forevise denne til dommer(e) og 

motstandere før kampen/turneringen.  

 

11 Dispensasjon gis kun til ett spesifikt lag. Har klubben to lag i samme årsklasse, vil kun det ene laget 

kunne benytte dispenserte spillere. Laget skal spesifiseres i søknaden. 

 

12 Det skal søkes om dispensasjon på et eget skjema. Søknader som gjelder aldersbestemmelser skal 

inneholde navn og fødselsdato på spilleren(e) og søknaden skal medundertegnes av spillerens 

foresatte. Det skal fremgå årsak og begrunnelse for søknaden. Søknad om dispensasjon skal 

underskrives av klubbens leder eller den klubben har bemyndiget. 

  

13 Vi presiserer at det IKKE innvilges dispensasjoner for overgangs-reglementet (herunder karantene 

og eller bytte av klubbtilhørighet, stengt overgangsvindu etc.). Merk også at det å ikke ha nok 

tilgjengelige (av ulike årsaker) spillere til en kampaktivitet ikke gir grunnlag for dispensasjon.  

 

14 Avvik ift. spilleberettigelse sanksjoneres i henhold Norges Volleyballforbunds gjeldende 

reglementer. Ved bruk av dispensasjonsspillere som ikke er iht. intensjon og godkjenning, kan 

dette medføre at innvilget dispensasjon trekkes tilbake. 


