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1. INNLEDNING 

Gratulerer med tillitsvervet som utvalgsmedlem i Arrangement og konkurranse, og takk for at 
du vil bruke litt av din tid på å legge til rette for at flere kan delta i våre aktiviteter. 
 
I dette velkomstheftet har vi samlet litt informasjon om de ulike hovedområdene vi jobber 
med i arrangement og konkurranse. Til hvert område følger det en kort beskrivelse av det 
som gjøres/jobbes med og et tips om nettsteder der du kan få mer informasjon om arbeidet. 
Du vil oppfordres til å komme med forslag til tiltak som skal gjøre tilbudene enda bedre. 
 
Som ressursperson er vi overbevist på om at du som sitter i utvalgene har mange gode ideer 
på hva vi kan jobbe med og tilby for at enda flere kan få gleden av å delta i den sporten vi 
elsker. Vi gleder oss til tiden som kommer og samarbeidet med deg. 
   
 
Hilsen  
Administrativ avdeling – Arrangement og konkurranse 
David Cox, Eva Øfstaas, Magnus Rodahl, Gunnar Naas, Elisabeth Bjørvik. 
 
 

2. VOLLEYBALL SENIOR 

 
Seniorvolleyball arrangeres som seriespill og et sluttspill (kun Mizunoligaen). Seriespillet utgjør på 
mange måter selve grunnsteinen i vårt konkurransetilbud på seniorsiden. 
 
Seniorvolleyball spilles på følgende nivåer: 
Mizunoligaen: Vårt høyeste seniornivå. Lagene spiller en grunnserie og et sluttspill. Vinneren av 
sluttspillet blir kåret til Seriemester og får rett til å delta i CEV Champions League. 
1. divisjon: Vårt nest høyeste seniornivå 
Lavere divisjoner: Omfatter alt av seriespill i divisjonene under 1. divisjon, og er spredd over hele 
Norge. Aktivitetsnivået varierer en del fra konkurransesone til konkurransesone. Noen 
konkurransesoner har kun 2. divisjon, mens konkurransesone Øst har flest med 2-5. divisjon. NVBF 
dekker halleie for alle seniorserier i lavere divisjoner. 
 
Kommende sesong blir den første der det i alle konkurransesoner i lavere divisjoner kun skal spilles 
seriekamper for å avgjøre hvilket lag som blir seriemester. 
  
Seriekampene gjennomføres som enten enkeltvis hjemme- og bortekamper eller som 
serieturneringer der hvert lag spiller flere kamper i løpet av en dag eller helg. 
 
Det er avdeling arrangement og konkurranse som i samarbeid med lagene utarbeider 
kampoppsettet. 
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NVBF bruker Turneringsadmin (TA) som er et systemverktøy for å administrere kampoppsett, 
turneringer, dommeroppsett med mer. 
  
 
Ressursgrupper: Norsk Toppvolley, Nasjonalt og regionalt DRK 
  
Nettsider:  
https://volleyball.no/mizunoligaen/ 
 https://volleyball.no/1-divisjon/ 
 https://volleyball.no/lavere-divisjoner/ 
Turneringsadmin 
  
Som utvalgsmedlem kan du bistå i prosessen med valg av egnet serieoppsett for den 
konkurransesonen du hører hjemme i og har best lokalkunnskap om.  
 
 
 

3. VOLLEYBALL ALDERSBESTEMT  

 
For barn og ungdom spilles det ikke seriespill. Volleyball for disse aldersgruppene spilles på 
følgende nivå: 
Ungdomsserien (ungdom) 
Teenvolley (ungdom) 
Minivolleyball (barn) 
 
Ungdomsserien Det spilles ordinær volleyball med 6 spillere på banen samtidig. Antall turneringer 
som arrangeres i løpet av en sesong i hver klasse varierer noe fra region til region.  
US-serien består av turneringer for klassene U15, U17 og U19 som settes opp i hver enkelt 
konkurransesone. Turneringene opprettes i Profixio og rundene har separat påmelding. Lagene får 
rankingpoeng ut ifra plassering i den enkelte turnering. Etter sesongens siste turnering vil det kåres 
en sammenlagtvinner av serien. Premie gis til de 3 beste lagene. NVBF er ansvarlig for 
kampoppsett og innkjøp av premier. NVBF dekker halleie for US-runder. 
 
Teenvolley: 
Teenvolley-turneringer er åpne for spillere fra ungdomsskolealder og eldre (13-19 år). Det spilles 
på tremannslag på mindre bane, gjerne over longnett. Lagene melder seg på etter nivå, slik at man 
får spille mot lag på eget nivå. Turneringene består av puljekamper og sluttspillkamper, og de tre 
beste lagene i hver turnering får premie. NVBF dekker halleie for teenvolley-turneringer. 
 
Minivolley: 
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I minivolleyball blir lagene inndelt etter nivå, og ikke nødvendigvis etter alder. Derfor er det viktig 
at lagene meldes på til turneringer i riktig nivå: 
 
Nivå 1 tillater tre mottak/kast. 
Nivå 2 tillater mottak/kast på første og andre slag. På tredje slaget må man ta et volleyballslag over 
nett. 
Nivå 3 tillater mottak/kast kun på andreslaget (opplegget). 
Nivå 4 er tilnærmet lik vanlig volleyball. 
 
NVBF dekker halleie for miniturneringer. 
 
Teen- og miniturneringer terminfestes i terminplanen for den enkelte konkurransesone og 
turneringene vil opprettes i Profixio av NVBF. Hver turnering vil ha separat påmelding som 
tidligere. Klubbene står selv for kampoppsett og kjøp av premier etter avtale med NVBF. 
  
Nettsider:  
Informasjonsside Ungdomsserien: https://volleyball.no/ungdomsserien/ 
Informasjonsside teenvolley: https://volleyball.no/teenvolley/ 
Informasjonsside minivolley: https://volleyball.no/minivolleyball-u13/ 
  
Som utvalgsmedlem kan du jobbe for å få flere lag til å delta på alle våre plattformer for barn og 
ungdom. Det er også ønskelig at du bistår arrangører med å lage best mulige arrangementer for 
alle involverte. 
 

4. VOLLEYBALLMESTERSKAP 

 
Mesterskapene våre er en av de viktigste arenaene vi har for klubbene og deres 
medlemmer. Dette er hendelser som alle involverte virkelig ser frem til og står som viktige 
mål gjennom sesongen. Uansett om lagene kjemper om topplasseringer eller deltar for å 
lære, bli kjent med nye spillere eller utfordre seg selv mot ny motstand, så skal våre 
mesterskap være et høydepunkt.  
 
Regionalt har vi flere forskjellige mesterskap gjennom sesongen. 

- RM Senior 
- RM U19 
- RM U17 
- RM U15 
- RM U13 (gallaturnering mini-/teenvolley) 
- Regionalt mesterskap for videregående skoler 

 
Nasjonalt har vi følgende mesterskap 

- NM Senior 
- NM Regionlag 
- NM U19 
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- NM U17 
- NM U15 
- MVGS 
- Veteran NM 

 
I terminplanarbeidet er mesterskapene det første som legges inn, og resten av 
terminplanen bygges rundt dette. Tradisjonelt har seniormesterskapet vært i starten av 
sesongen i september og juniormesterskapene i januar. RMVGS legges til november og 
U13 til mars/april som en avslutning av sesongen.  

 
Som utvalgsmedlem er du med og bistår i valg av arrangører til disse mesterskapene for å 
sikre gode høydepunkt til både barn, ungdom og voksne.  

 
Ressursgrupper: 

- Regionalt og nasjonalt DRK 
 
Nettsider: 

- https://volleyball.no/arrangement/ 
- https://volleyball.no/aldersbestemte-nm-volleyball/ 
- https://volleyball.no/nm/ 

 
Forslag til tiltak i utvalget: 

- Oppfordre klubber til å søke om å arrangere og delta i mesterskap. 
 
 

5. SANDVOLLEYBALL NASJONAL 

 
Nasjonal sandvolleyballaktivitet omfatter Norges Tour (senior) og ulike norgesmesterskap. 
 
Norges Tour er enkeltstående seniorturneringer, og de arrangeres så å si hver helg fra mai til 
september. NVBF har et mål om at det skal arrangeres en NT i hver region i løpet av sesongen. 
Vegard Høidalen er ansvarlig for å koordinere og arrangere Norges Tour for NVBF.  
 
NVBF arrangerer norgesmesterskap i sandvolleyball for alle aldersklasser fra U15 og eldre. 
 
Junior-NM spilles i månedsskiftet juli-august og det tildeles en klubb for to år om gangen.  
Koll IL har arrangert mesterskapet to år på rad, og de har fått tildelt en ny toårsperiode i 2020 
og 2021. Normalt spilles junior-NM fra tirsdag til søndag. Klassene U15 og U19 spilles samtidig 
over tre dager, deretter U17 og U21 over tre dager. 
 
NM Regionlag U17 sandvolleyball er en flott konkurranseform der seks spillere fra hver region 
spiller sammen som et lag, selv om de konkurrerer parvis hver for seg. NVBF håper å få full 
deltakelse i NM Regionlag i sandvolleyball, at alle regioner stiller med lag. De åpne samlingene, 
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ledet av regionlagstrenere, er med på å senke lista for å bli med på sandvolleyball. Og håpet er 
at vi etter hvert kan få med oss ungdommer over hele landet.     
 
NM senior i sandvolleyball har i to år vært en del av Norges Idrettsforbund og NRKs satsning 
«NM-veka», men for 2020 er dette ikke tilfelle. I 2020 skal Oslo SVBK arrangere NM senior på 
Voldsløkka 6.-9. august. I tillegg er NM Mix og NM Veteran planlagt i denne perioden.   
  
Som utvalgsmedlem kan du bidra innen nasjonal sandvolleyball på flere måter dersom du 
er interessert og har anledning. Arrangørklubber i regionen kan ha behov for din 
kompetanse, enten de skal arrangere et av NVBFs mesterskap eller dersom de vurderer å 
arrangere en Norgestour. Avdelingen vil ha stor nytte av at utvalgsmedlemmer engasjerer 
seg i de store mesterskapene og turneringene.    

 
 

6. SANDVOLLEYBALL REGIONAL 

 
Den beste perioden for regional sandvolleyballaktivitet, når man ser bort fra lokale vær- og 
føreforhold, er i mai og juni – før skoleferien starter. Da er folk hjemme og klubbene har nokså 
normal drift. NVBF ønsker derfor å få flest mulig av våre medlemmer ut i sanda i denne 
perioden. Derfor ønsker vi å arrangere både regionale turneringer, treningssamlinger og åpne 
samlinger i denne perioden.  
Som utvalgsmedlem kan du bidra med å informere om hvor enkelt det er å arrangere 
sandvolleyballaktivitet. Dersom 4-6 klubber i regionen tar på seg ett eller to arrangementer hver 
i løpet av mai og juni vil dette gi et svært godt aktivitetstilbud for alle regionens spillere. 
Dermed vil vi sammen slå mange fluer i en smekk; Klubbene får positive opplevelser og gode 
inntekter, NVBF øker aktiviteten og får gode lisensinntekter, og medlemmene våre får et lokalt 
tilbud med mye morsom sandvolleyballaktivitet. 
 
Avdelingen har et mål om å ha en terminplan for regional sandvolleyballaktivitet klar før påske.  
Den beste perioden for regional sandvolleyballaktivitet, når man ser bort fra lokale vær- og 
føreforhold, er i mai og juni – før skoleferien starter. Da er folk hjemme og klubbene har nokså 
normal drift. NVBF ønsker derfor å få flest mulig av våre medlemmer ut i sanda i denne 
perioden. Derfor ønsker vi å arrangere både regionale turneringer, treningssamlinger og åpne 
samlinger i denne perioden. I tillegg vil vi legge til rette for at klubbene selv arrangerer lokale 
turneringer og treninger. 
 
Som utvalgsmedlem kan du bidra med å informere om hvor enkelt det er å arrangere 
sandvolleyballaktivitet. Dersom 4-6 klubber i regionen tar på seg ett eller to arrangementer hver 
i løpet av mai og juni, vil dette gi et svært godt aktivitetstilbud for alle regionens spillere. 
Dermed vil vi sammen slå mange fluer i en smekk; Klubbene får positive opplevelser og gode 
inntekter, NVBF får økt aktivitet og gode lisensinntekter, og medlemmene våre får et lokalt 
tilbud med mye morsom sandvolleyballaktivitet.  
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Avdelingen har et mål om å ha en terminplan for regional sandvolleyballaktivitet klar før påske. 
Dialog med aktuelle klubber starter i februar.   

 
 
 

7. ANDRE AKTIVITETER 
 
Våre klubber skal ha gode aktivitetstilbud gjennom hele året, innendørs og utendørs, og klubbene 
er de som er våre aktivitetsskapere. Noen er meget flinke, andre trenger litt mer hjelp. Her er du i 
utvalget viktig for å kunne fange opp og bidra inn mot klubb. Her er det mange muligheter, det 
kan være turneringer, samlinger eller andre arrangement som klubbene står for. 
 
I tillegg har vi to andre aktivitetsformer som klubbene kan tilby aktivitet i: 

Snøvolleyball 

Et av FIVB sine store satsningsområder er snøvolleyball og forsøket med å få det inn som en 
olympisk vintergren. Det er de siste årene lagt den ressurser i oppstarten av en europeisk tour, og i 
Norge har et miljø på Rjukan virkelig stått på for at NM skal bli så bra som mulig. Resultatet er et 
meget godt tilbud der, men vi skulle gjerne hatt flere tilbud lokalt og regionalt gjennom vinteren. 
Her er det store muligheter for å starte noe nytt for de som synes det er spennende. 

Paravolley 

Om det er en aktivitet som virkelig muliggjør deltakelse for alle så er paravolley noe å løfte frem. 
Her kan gammel og ung, funksjonsfriske og de med funksjonsnedsettelser spille med og mot 
hverandre, og vi bør utfordre klubber til å prøve det ut. Vi har noen aktive grupper rundt om i 
landet som gjerne tar imot en utfordring.  

 
Nettsider: 

- https://volleyball.no/volleyball-paravolley/ 

Forslag til tiltak i utvalget: 
- Bidra inn mot klubber som ønsker å arrangere aktiviteter for seg selv og andre. 
- Oppfordre sandvolleyballklubber til å tenke snøvolleyball 
- Bidra til aktivitets for paravolleygruppene.  
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8. ANLEGG 

 
Å ha nok anleggskapasitet vil alltid være viktig for oss, enten det er ute eller inne. Derfor er det 
viktig å være «på» her, både når det gjelder fordeling av eksisterende tid i anlegg, og ved høringer 
av nye anlegg som er under planlegging. Det er gjerne en meget langvarig prosess hvor erfaring er 
meget viktig. Her blir utvalgene viktig for å fange opp behov og se hva som skjer lokalt de 
forskjellige stedene i landet slik at vi kan være på fra tidlig i prosessen og sørge for at våre 
interesser blir hensyntatt.  
 
Nettsider: 

- https://www.godeidrettsanlegg.no/ 
- Bygging av idretttshaller: 

https://www.regjeringen.no/contentassets/dee978d794694506bba23a57d8a76ea8/v-
0989b_idrettshaller_planleging_og_bygging_2016.pdf 

- Bygging av sandbaner: 
https://www.regjeringen.no/globalassets/departementene/kud/idrettsdokumenter/veiled
er-for-sandbaneanlegg-.pdf 

 
Forslag til tiltak i utvalget: 

- Identifisere områder hvor banedekningen bør forbedres og det er behov. 
- Kunne bidra i hallfordelingsarbeid i sin region. 

 
 

9. FELLES STYRINGSDOKUMENTER OG NYTTIGE LINKER 

 
Norges Volleyballforbund: 

- Volleyballens politiske dokument 2016-2020*: 
https://volleyball.no/om_nvbf/strategiplan/ 

- Forbundsstyret og protokoller: https://volleyball.no/forbundsstyret/ 
- Regionale styrer og utvalg: https://volleyball.no/regionale-styrer-og-utvalg/ 
- Oppgavebeskrivelser utvalg: Arrangement og konkurranse 
- NVBFs lover og regler: https://volleyball.no/lover-og-regler/ 
- Oversikt over NVBFs medlemsklubber: https://volleyball.no/klubboversikt/ 
- Terminplan sandvolleyball 2020: https://volleyball.no/aktivitetsoversikt/ 
- Terminplan volleyball 2020-2021: https://volleyball.no/terminplan2/ 
 
Norges Idrettsforbund: 
- Norges Idrettsforbunds politiske dokument:  

https://www.idrettsforbundet.no/om-nif/idretten-vil-2019-2023/ 
- Norges Idrettsforbunds nettside: https://www.idrettsforbundet.no/ 

 
*Nytt politisk dokument for norsk volleyball behandles på forbundsting 2020. 
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10. KONTAKT OSS  

 
Vi ser frem til å samarbeide videre med utvalgene. Avdelingen har felles e-postadresse 
konkurranse@volleyball.no. Den enkelte ansatte kan også kontaktes direkte: 
 
Navn E-post Telefonnummer Arbeidsområde 
David Cox david.cox@volleyball.no   94879173 Leder avdelingen, 

ansvarlig nasjonale 
seriene, rapportering GS 
og FS, økonomi. 

Eva Øfstaas eva.roald.ofstaas@volleyball.no  90153508 Ansvarlig sandvolleyball, 
ansvarlig Sydvest og 
senior serier Hordaland 

Magnus 
Rodahl 

magnus.rodahl@volleyball.no  41291304 TA-ansvarlig, ansvarlig 
Trøndelag og Nord 

Gunnar Naas gunnar.naas@volleyball.no  94081994 Ansvarlig volleyball, 
ansvarlig Øst 

Elisabeth 
Bjørvik 
(arbeider 40%) 

elisabeth.bjorvik@volleyball.no  91688994 Kommunikasjonsansvarlig, 
ansvarlig Sogn & 
Fjordane, Møre & 
Romsdal, aldersbestemt 
serier Hordaland 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilder forside Tomm Hansen, Lars Kristian Aalgaard 


