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Endringer i  reglement fra 2021 ti l  2022  

 

Reglement sandvolleyball 

Punkt Gammel formulering Ny formulering Kommentar til endring 

1.1 Aldersklasser Offisielle aldersklasser for sandvolleyball:  

Senior:  

Minstealder – fyller 13 år det samme året han eller hun deltar.   

U11 og U13: NIFs barneidrettsbestemmelser skal følges.   

U15: Maksalder – fyller 14 det året man deltar. Minstealder – 

fyller 12 det året man deltar.  

U17: Maksalder – fyller 16 det året man deltar. Minstealder – 

fyller 13 det året man deltar.  

U19: Maksalder – fyller 18 det året man deltar. Minstealder – 

fyller 13 det året man deltar.  

U21: Maksalder – fyller 20 det året man deltar. Minstealder – 

fyller 13 det året man deltar.  

 

Minstealder i lokale- og regionale turneringer – fyller 11 det året 

man deltar.   

Minstealder i alle NM - fyller 13 år det året man deltar  

  

Offisielle aldersklasser for regionale og nasjonale 

sandvolleyballturneringer: 

Senior: Minstealder – fyller 13 år det året man deltar.  

U11 og U13: NIFs barneidrettsbestemmelser skal følges.  

U15: Maksalder – fyller 14 det året man deltar.  

• Minstealder i regionale turneringer – fyller 11 det året 

man deltar. 

• Minstealder i NM U15 – fyller 13 det året man deltar. 

U17: Maksalder – fyller 16 det året man deltar. Minstealder – fyller 

13 det året man deltar. 

U19: Maksalder – fyller 18 det året man deltar. Minstealder – fyller 

13 det året man deltar. 

U21: Maksalder – fyller 20 det året man deltar. Minstealder – fyller 

13 det året man deltar. 

Minstealder i lokale turneringer (Klubbturneringer / LT) alle klasser 

– fyller 11 det året man deltar.  

Presisering – tydeliggjøring av at 

man må fylle 13 år det året man 

skal delta i NM. 

1.4 Wild card Det kan gis inntil 1 Wild Card i hver klasse per turnering. 

I en Masters-turnering kan arrangør plassere inntil 1 lag i hver 

klasse i en hvilken som helst divisjon basert på Wild Card-

prinsippet. 

 

Det kan gis inntil 1 Wild Card per divisjon i hver klasse per 

turnering. 

I en Masters-turnering kan arrangør plassere inntil 2 lag i hver 

klasse i en hvilken som helst divisjon basert på Wild Card-

prinsippet. 

Nytt forslag var praksis i 2021 

2.0 Turneringer 

som gir 

rankingpoeng til 

nasjonal ranking 

for senior. 

Følgende turneringer gir poeng til nasjonal ranking for senior:  

• Norgesmesterskapet (NM senior)  

• Norgestour Master (NT Master)  

• Norgestour Open (NT Open)  

• Regional Tour Master (RT Master)  

• Regional Tour Open (RT Open)  

• Internasjonale turneringer i regi av CEV/FIVB.  

 

Følgende turneringer gir poeng til nasjonal ranking for senior:  

• Norgesmesterskapet (NM senior)  

• Norgesmesterskap junior (NM for klassene U19 og U21)  

• Norgestour Master (NT Master)  

• Norgestour Open (NT Open)  

• Regional Tour Master (RT Master)  

• Regional Tour Open (RT Open)  

• Internasjonale turneringer i regi av CEV/FIVB.  

Junior-NM er årets siste junior-

turnering. Tidligere har man fått 

U19-poeng for deltakelse i NM 

U19-klassen. Men disse poengene 

er verdiløse for spillere som neste 

sesong har blitt et år eldre. 

Forslaget innebærer at deltakelse i 

junior-NM skal gi rankingpoeng 

https://www.idrettsforbundet.no/tema/barneidrett/
https://www.idrettsforbundet.no/tema/barneidrett/
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 for en klasse høyere; dvs. at U15-

spillere får U17-poeng, at U17-

spillere får U19-poeng, og at U19 

og U21 får seniorpoeng.   

2.5.1 RT Open 

Minimum antall lag: 4 lag per klasse.  

 

RT Open  

Minimum antall lag: 3 lag per klasse.  

 

Unødvendig å avlyse en turnering 

dersom det er tre påmeldte lag i 

en klasse. En trelagsturnering kan 

være god, både sportslig og 

sosialt. Og for å få i gang aktivitet 

overalt i landet er det viktig å 

senke lista på alle måter. 

2.5.1 RT Open  

Påmeldingsavgift skal ikke overstige kr 200,-/lag.  

RT Open 

Påmeldingsavgift skal ikke overstige kr 200,-/lag. Dekning av 

baneleie kan komme i tillegg.  

Dvs. 200 kr + evt. baneleie. 

2.6 LT (Lokale turneringer) 

Påmeldingsavgift bør ikke overstige kr 100,-/lag. 

 

KLUBBTURNERINGER 

Påmeldingsavgift bør ikke overstige kr 100,-/lag, evt. kr 50,-

/spiller. Eventuell baneleie kan komme i tillegg.  

 

Det åpnes for individuell 

påmelding og alternative 

organiseringsmåter. 

 

 I 2021 gav seier i LT hver spiller 100 rankingpoeng. Forslag om å fjerne rankingpoeng på klubbturneringer (LT).  

 

Det er svært tidkrevende å 

registrere rankingpoeng, og 

arbeidet står ikke i forhold til 

poengsummene som gis for 

deltakelse. 

6.0  Internasjonale spillere skal betale engangslisens. 

 

En presisering som ikke har vært 

med tidligere. 
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Reglement NM Ungdom 

Punkt Gammel formulering Ny formulering Kommentar til endring 

3.4 Størrelse på og 

organisering av 

klasser 

Maksimum antall lag i hovedrunden er:  

• U15 og U17: inntil 64 lag pr. klasse i hovedrunden.  

• U19 og U21: inntil 48 lag pr. klasse i hovedrunden.  

Ved høyere påmelding enn det som er maksimumskravet i 

hovedrunden, plikter arrangør å tilrettelegge for kvalifisering.  

 

Det er i utgangspunktet åpen påmelding i alle klasser. Ved svært 

høy påmelding, plikter arrangør å tilrettelegge for kvalifisering. 

 

Ny formulering har vært praksis i 

flere år. 

3.5 Seeding og 

puljeoppsett 

Seeding og puljeoppsett i NM junior baseres på de 5 beste 

resultatene siste 365 dager laget/spilleren har oppnådd i 

klassene de er spilleberettiget for ved utgått påmeldingsfrist. 

 

Seeding og puljeoppsett i NM junior baseres på lagets/spillernes 

5 beste resultater oppnådd i den aktuelle klassen, og alle eldre 

klasser, de siste 365 dager ved utgått påmeldingsfrist.  

Til NM U17 teller for eksempel ikke 

poeng opptjent i U15-klassen. 

Tidligere formulering kunne 

misforstås.  

3.6 Prinsipper for 

kampoppsett 

Kampoppsettet skal sikre at alle lag i U15- og U17-klassen 

spiller kamper hver dag i mesterskapet, og at lagene får spille 

minimum 6 kamper hver. 

 

Kampoppsettet skal, så langt det er mulig, sikre at alle lag i U15- 

og U17-klassen spiller kamper hver dag i mesterskapet, og at 

lagene får spille minimum 6 kamper hver. 

 

I 2021, med rekordpåmelding, var 

det, pga. banekapasitet, ikke mulig å 

sikre alle lag mer enn 5 kamper i 

enkelte klasser. 

3.9 Sanksjoner Dersom spillere (laget) ilegges mer enn kr 300,- i sanksjoner i 

forbindelse med NM 

• laget taper 30% av sine totale rankingpoeng. 

 

Mindre sanksjoner (totalt kr 300,- eller mindre) 

• laget taper 15% av sine totale rankingpoeng. 

Dersom spillere (laget) ilegges mer enn kr 300,- i sanksjoner i 

forbindelse med NM 

• laget taper alle rankingpoeng for NM-deltakelsen. 

 

Mindre sanksjoner (totalt kr 300,- eller mindre) 

• laget taper 50 % av rankingpoengene for NM-

deltakelsen. 

 

Nytt forslag er mye enklere å 

gjennomføre i praksis. 

 

 

Reglement NM Senior 

Ingen endringer – kun oppdatering av lenker. 
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Reglement NM Regionlag Sandvolleyball 

Punkt Gammel formulering Ny formulering Kommentar til endring 

Gjennomgående i 

hele reglementet. 

Et oppgjør mellom to regioner = 

En «runde» 

Et oppgjør mellom to regioner = En 

«kamp» 

Reglementet har tidligere hatt åpning for at to ulike kampformat kan benyttes under 

mesterskapet; 

• «Korte runder» = fire sett til 21 poeng + evt. golden sett ved stilling 2-2. 

• «Fulle runder» = fire ordinære svb-kamper + evt. golden sett ved stilling 2-2 

Begrepet «runde» er altså brukt om et oppgjør mellom to regioner for å unngå 

begrepsforvirring knyttet til at en «full runde» bestod av fire vanlige «kamper». 

I reglementet for 2022 er «fulle runder» foreslått fjernet som mulig kampformat. Dette 

skyldes i all hovedsak at vi nå har deltakelse fra hele landet. Da skal hvert regionlag 

konkurrere mot flere motstandere enn tidligere, og «fulle runder» blir for tidkrevende i 

turneringen.  

Når kun «korte runder» skal spilles, velger vi å heller kalle et oppgjør mellom to regioner 

for en «kamp». Dette er gjort i hele reglementet. 

 

1.4 Antall lag NM Regionlag U17 Sandvolleyball 

består av inntil 16 regionlag 

fordelt på 2 klasser. Dvs. ett 

regionlag i hver klasse fra hver 

konkurransesone. 

NM Regionlag U17 Sandvolleyball 

består av inntil 18 regionlag fordelt 

på 2 klasser. Dvs. ett regionlag i hver 

klasse fra hver konkurransesone, og 

inntil to lag fra region Øst. 

Region Øst er en geografisk stor region med mye sandvolleyballaktivitet. Region Sydvest 

stiller med to regionlag (ett lag fra Agder og ett fra Rogaland) nettopp av disse grunnene. 

I 2021 ble deling i to Øst-lag (Øst og Øst Oslo) gjennomført pga. covid-19 og 

myndighetenes restriksjoner. Da måtte spillerne fra Oslo ha samlinger alene, og NVBF 

valgte derfor å lage et eget Oslolag. Om det er denne todelingen, eller en annen 

inndeling, som er mest fornuftig i et normalår, skal vurderes. 

 

3.14 Dømming Hver region skal ha med seg en 

dommer til mesterskapet. 

Dommeren er en del av regionens 

tropp. 

DK skal, i samarbeid med NVBFs 

administrasjon, utnevne dommere 

til mesterskapet. 

 

Endringen gjør av NVBF står friere til for eksempel å kunne avholde dommerkurs under 

mesterskapet.  

Tidligere ordning henger igjen fra da hver region dekket utgifter for egen tropp. Nå som 

NVBF dekker alle dommerutgifter, er ikke en regional fordeling like påtrengende. 

 

3.17 Åpning, 

defilering og 

premieutdeling 

 

Pokaler gis til regionene som 

kommer på 1.-3. plass. 

Vinnerlagets kaptein mottar 

vandrepokal. 

Regionene har i liten grad et regionskontor som egner seg til utstilling av regionens 

pokaler. Dermed er det bedre å benytte vandrepokal i NM Regionlag, i tillegg til 

individuelle premier. 
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Rankingtabell 2022 

 

JUNIOR-NM 

Den største endringen er at deltakelse i junior-NM er foreslått å gi poeng for en klasse høyere enn klassen laget deltok i. Dette på grunn av at Junior-NM er 

årets siste junior-turnering. Tidligere har man fått U19-poeng for deltakelse i NM U19-klassen. Men disse poengene er verdiløse for spillere som neste sesong 

har blitt et år eldre. Forslaget innebærer at deltakelse i junior-NM skal gi rankingpoeng for en klasse høyere (to klasser opp i U19); U15-spillere får U17-poeng, 

U17-spillere får U19-poeng, og U19 og U21 får seniorpoeng. Grunnen til forslaget om at deltakelse i U19-klassen skal gi seniorpoeng er at U21-klassen kun 

arrangeres under NM, og at det dermed ikke gir ønsket gevinst for U19-deltakerne. 

 

NM REGIONLAG SANDVOLLEYBALL 

Det er foreslått at NM Regionlag sandvolleyball skal gi halvparten av poengene en individuell NM-plassering ville gitt.  

 

INTERNASJONAL SANDVOLLEYBALL 

Tabellen vil oppdateres i henhold til FIVB sine tabeller når disse kommer.  

En endring fra 2021 til 2022 blir at norske lag som slås ut i kvalifiseringen i World Tour nå vil få rankingpoeng. 

 

LOKALE TURNERINGER 

Det er foreslått å fjerne rankingpoeng for deltakelse på lokale turneringer (LT / Klubbturneringer). Disse turneringene er svært sjelden opprettet i Profixio, og 

man har mange ulike turneringsformat. Dermed er det svært tidkrevende å registrere rankingpoeng i etterkant av en avholdt turnering, og arbeidet står ikke i 

forhold til poengsummene som gis for deltakelse. 

 

 

  

 


