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1.  Mesterskapsstruktur  

 

1.1.  KLASSER OG SPILLEBERETTIGELSE 

1.1.1. Klasser 

NM avvikles med klasser for kvinner og menn, med følgende aldersinndeling: 

• K30 og M30 – har fylt eller fyller 30 år 

• K40 og M40 – har fylt eller fyller 40 år 

• K50 og M50 – har fylt eller fyller 50 år 

det året mesterskapet arrangeres. 

 

1.1.2. Underårige spillere 

Lagene kan spille med en spiller som er minus tre (3) (henholdsvis 27, 37 og 47) det året 

mesterskaper arrangeres 

 

Lagene kan ha flere underårige i troppen, men bare en på banen samtidig. Det trengs ikke 

dispensasjon for disse underårige spillerne. 

 

Dersom det er helt nødvendig for å stille lag, kan lagene også tillates å spille med ytterligere 

en underårig spiller på banen. Denne spilleren kan bare spille libero. 

 

Motstanderlag og dommere skal informeres før kampstart om eventuelle underårige spillere. 

 

Utover disse reglene gis det ikke dispensasjon for alder, med unntak av tilfeller der hele laget 

udiskutabelt nivåmessig hører hjemme i en annen aldersklasse. 

 

1.2.  SPILLESYSTEM  
 

NM organiseres som mesterskap over en helg. Kampoppsett og nærmere spillesystem 

fastsettes av NVBF i samarbeid med arrangør. Ved liten deltakelse kan lag i ulike aldersklasser 

slås sammen i kampoppsettet. 
 

1.2.1. Seeding 
 

Lagene seedes ikke, men plasseres i kampoppsettet etter loddtrekning, og eventuelle 

justeringer dersom kunnskap om lagene tilsier dette. 
 

1.2.2. Turneringsformat og kampoppsett 

Veteran-NM skal ha et turneringsoppsett som sikrer best mulig sportslig rettferdighet. 

 

Følgende prinsipper følges: 

• Ved innplassering i kvartfinaler skal det sikres at lag fra samme innledningspulje ikke 

kan møtes igjen før en eventuell finale. 

• Alle lag bør sikres minst fire og maks seks kamper i løpet av NM. Nedre plasseringsspill 

kan droppes der turneringsavviklingen tilsier det 

• Finalene i 30-klassene spilles fortrinnsvis etter hverandre på stor bane foran tribunen. 

Andre finaler bør avvikles før 30-finalene. 
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• Spilleplan: NMs første kamper starter normalt fredag kl. 12.00, med teknisk møte kl. 

11:00, der alle lag må stille med en representant. Lørdag spilles det fra kl. 09.00 med 

avsluttende finalekamper senest kl. 16.00. Dersom det er behov for det kan arrangør 

avvike fra dette oppsettet etter avtale med Veteranutvalget. 

• Hallen skal kunne disponeres fra torsdag kveld. 

 

1.3.  SPILLEBERETTIGELSE  
 

«Veteran-NM» er åpent for alle lag, også utenlandske. NVBF fastsetter frist for påmelding. 

 

 

Alle spillerne skal ha gyldig lisens, de som allerede har lisens for deltakelse i forbundets serier 

og mesterskap for inneværende sesong, trenger ingen ekstra lisens. Utenlandske lag/spillere 

må vise gyldig dokumentasjon på lisens fra eget land. 

 

Lisens skal betales/framvises før kampstart etter prosedyre fastsatt av arrangør (digitalt eller 

papir). Lisensen følger NVBFs priser og bestemmelser. 
 

1.3.1. Dobbeltspillere 

En spiller kan bare delta på ett lag i samme klasse under mesterskapet, men kan spille for to 

lag i to ulike aldersklasser. Spillere som skal spille for flere lag føres opp som «dobbeltspiller» 

på lagenes spillelister før turneringen. Eventuelle endringer leveres på teknisk møte. 

 

 

Hvert lag kan i hver kamp maksimalt bruke kun én navngitt dobbeltspiller, og det kan settes 

opp kun to dobbeltspillere på lagets spilleliste. 

Det er kun spillere som er til stede ved kampstart som kan spille en kamp.  
 

2.  Spil leregler  

Det spilles etter NVBF sine gjeldende spilleregler, med følgende unntak:  

a. Alle lag som skal delta skal ved start av turneringen ha minst seks disponible spillere. 

Dersom et lag på grunn av skader eller andre årsaker ikke blir fulltallig, tillates laget 

likevel å spille videre, men ikke med færre enn 4 spillere. 

b. Kamper spilles best av 3 sett. 

c. Det spilles med 1-ballsystem. 

d. Libero kan spille i fast posisjon uten rotasjon, og uten å byttes ut og inn av laget. 

Øvrige spillere roterer da utenom denne posisjonen. Et lag kan spille med fast 

posisjonert libero med fem, seks eller flere spillere i laget. Lag som ønsker å bruke 

libero etter vanlig regelverk, kan velge dette. Laget må opplyse dommer og 

motstander om bruk av denne liberoregelen før kampstart. 

 

3.  Arrangement  

 

3.1.  KRAV FOR TILDELING AV ARRANGEMENT  
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• For å få tildelt «Veteran-NM» må arrangøren kunne disponere hotellkapasitet til 

minimum 300 personer, med korte avstander/enkel transport mellom overnatting og 

hall. 

• Arrangøren skal disponere minst 9 volleyballbaner. 

• Takhøyden skal være minimum 7 meter. 

• Friområdet rundt banen skal være minimum 2 meter. I enkelte tilfeller kan det gis 

dispensasjon fra dette. 

 

3.2.  PLANLEGGING  
•  

• NVBF og arrangørklubb inngår en samarbeids-/arrangøravtale.  

• Arrangementet gjennomføres i tråd med gjeldende reglement og tilfredsstiller de krav 

som bl.a. er satt til hall, dommeroppsett, kampoppsett og overnatting. 

 

3.3.  REKLAME  
•  

• NVBF har rett til 24 meter arenareklame på godt synlig plass i hallen i henhold til egen 

arenaskisse. Dersom NVBF vil benytte seg av sin rett til arenareklame, vil arrangøren få 

beskjed om dette innen 3 uker før arrangementet. Arrangør står fritt til å bruke egne 

reklameseil etc. Dette skal ikke være konkurrerende leverandører til NVBF sine 

sponsorer. 

 

3.4.  KRAV TIL GJENNOMFØRING AV ARRANGEMENT  

• Arrangøren skal i samarbeid med Veteranutvalget og NVBF utarbeide kampoppsett 

som gjøres kjent for lagene senest en uke før mesterskapet, slik at det gis mulighet til 

innspill og korreksjoner. 

• Under selve NM-dagene oppretter arrangøren et stevnekontor i hallen fra fredag 

kl.10.00. 

• Det skal være spillerbenker/stoler ved hver bane. 

• Det skal være godt synlige resultattavler ved hver bane. 

• Arrangøren skal stille med matchballer Mikasa MVA 200 eller Mikasa V200W. Lagene er 

selv ansvarlige for oppvarmingsballer. 

• Arrangøren har sekretariat i hallen og har ansvaret for resultatservice. 

• Arrangør sørger for premiering til «MVP» (Most Valuable Player) i de ulike klassene for 

kvinner og menn. 

• Arrangøren skal legge til rette for en enkel sosial sammenkomst fredag kveld og 

arrangerer bankett lørdag kveld. 

• Det skal være salg av mat og drikke i/eller ved hallen. 

 

3.5.  DOMMERE OG FUNKSJONÆRER  

• Lagene settes opp på funksjonæroppgaver, dvs. førstedommer, andredommer og 

sekretær. Det betales ikke honorar for dette. Det er ikke krav om linjedommere, men 

arrangør kan i samråd med lagene bestemme dette.  

• Dersom laget ikke møter til dommeroppgavene vil laget: 

o ved første gangs forseelse bli ilagt et gebyr på kr. 300, direkte til arrangør 

o ved andre gangs forseelse tape påfølgende kamp 0-2 
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o ved tredje gangs forseelse bli diskvalifisert fra NM. 

• Finaler og bronsefinaler dømmes av oppsatte dommere, fortrinnsvis 

Forbundsdommere. Disse honoreres av arrangør med kr. 300,- per kamp. 

• Dommerne oppnevnes av administrerende myndighet NVBF/region. 

• Arrangør oppfordres til å etablere en ordning med egne funksjonærer/dommere som 

lagene kan bruke til frikjøp fra funksjonæroppgaver. Honoraret for disse fastsettes av 

arrangør. 

• Det benyttes enkelt kampskjema  

• Det benyttes ikke oppstillingsslipper 

 

3.6.  MESTERSKAPSJURY  

Det skal være en mesterskapsjury som behandler eventuelle protester og andre saker 
underveis. Denne juryen består av: 

• Teknisk Delegert (TD) som oppnevnes fra Veteranutvalget. Denne personen er 

juryleder. 

• Dommeren med høyeste kompetanse/dommergrad 

• En representant fra teknisk arrangør. 

På teknisk møte informeres det om hvem disse er. 

 

 

Det nedsettes en jury som skal kåre beste spiller for kvinner og menn i de ulike klassene. 

Denne juryen oppnevnes i samarbeid mellom arrangør og Veteranutvalget. 
 

3.7.  FØRSTEHJELP OG SYKETRANSPORT  

Arrangøren skal sørge for at det er førstehjelp og syketransport med båre tilgjengelig i 

spillehallen. 

Arrangøren skal sørge for førstehjelpsutstyr i hallen, og skal på forhånd ha opprettet kontakt 

med legevakt. 

 

3.8.  RESULTATSERVICE  

• Arrangøren skal kontinuerlig sørge for oppdatering av NM resultatene i Profixio. 

underveis i turneringen, med kampresultater, den aktuelle plassering i puljene og det 

videre kampprogram. 

• Arrangøren er ansvarlig for å sende en total resultatoversikt, samt en navneliste over 

spillerne på finalelagene og navneliste over bestemannspremiene, sammen med alle 

kampskjemaer til NVBF sitt kontor innen en uke etter arrangementet. 

 

3.9.  INFORMASJON  
 

NM-arrangøren har ansvar for å distribuere all nødvendig informasjon knyttet til NM til de 

deltakende lagene. Dette skal skje via internett som hovedinformasjonskilde (for eksempel 

hjemmeside / facebook-side), men noe informasjon skal også distribueres som e-post. 

 

Forhåndsinformasjon om spilleprogram og foreløpig kampoppsett sendes lagene på e-post 

og offentliggjøres på arrangørens hjemmesider. 
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Deltakende lag har ansvar for å holde seg løpende orientert om siste utgave av 

kampprogrammet og øvrig informasjon gitt av arrangør. Deltakerne må følge med på 

arrangørens hjemmesider og Profixio for oppdatert informasjon. 
 

Følgende informasjon oppdateres/distribueres på arrangørens hjemmesider: 

• Tidspunkt og sted for «NM-Veteran» med karthenvisning til hall/overnattingssted 

• NM-kontor – kontaktperson arrangør (må kunne nås på dagtid) 

• Påmeldingsinformasjon og -system 

• Tilbud om overnatting 

• Tilbud om matservering for hele helgen 

• Link til reglement 

• Spilleprogram 

• Opplysninger om hvor man skal henvende seg ved ankomst 

• Tilbud om tilslutningstransport, dersom det ikke dekkes av kollektivtransport 

• Tilbud om bankett lørdag kveld og middag fredag kveld 

 

Følgende informasjon distribueres på arrangørens hjemmesider og er tilgjengelig på 

Profixio i god tid før arrangementstart: 

• Puljeoppsett 

• Kampoppsett med påførte klokkeslett 

• Dommeroppsett 

• Funksjonæroppsett 

 

3.10. LAGS- OG SPILLERINFORMASJON  

Følgende informasjon skal hvert enkelt lag formidle til arrangør ved påmelding: 

• Lagets navn og informasjon om hvor laget kommer fra. 

• Spillernes fulle navn og fødselsår. 

• Eventuelle «dobbelspillere», maksimalt to, føres på laglisten. 

• Endringer leveres på lagledermøte, ved å gi en oppdatert lagliste. 

 

Det anbefales at det lages et NM-program. 
 

3.11. SENTRAL REPRESENTASJON  
 

NVBF oppnevner en Teknisk Delegert (TD) fra Veteranutvalget, som er øverste sportslige 

leder for arrangementet.. 
 

3.12. LAGENES OPPFØRSEL  
 

Fra ankomst til mesterskapets avslutning er de deltagende lag arrangørens gjester, og det 

forutsettes at spillere og ledere oppfører seg deretter. Det legges vekt på Fair Play gjennom 

hele arrangementet. 
 

 

4.  Økonomi  
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4.1.  LAGENE  
 

Hvert lag dekker alle utgifter til egen reise og opphold, samt en deltakeravgift. Størrelsen på 

deltakeravgift fastsettes av arrangør i samråd med NVBF, normalt kr. 4000 per lag. 
 

4.2.  ARRANGØR  
 

• Arrangøren dekker alle utgifter til selve mesterskapet, dommere i finalene (kr. 300,- 

bronse/gull), halleie, program og annet. 

• Arrangør betaler en avgift på kr. 500 per lag til NVBF 

• Arrangør beholder resterende deltakeravgift og andre inntekter. 
 
 

4.3.  FORBUNDET  

Forbundet dekker utgifter til premiering, bortsett fra bestemannspremiene, som dekkes av 

arrangør. 
 
 

5.  Premiering 

NVBF premierer med pokaler til medaljelagene, og medaljer til alle spillere blant de 3 beste i 

klassen. 

Arrangør har ansvar for utdelingen av bestemannspremier. 

 

Veteranutvalget står for utdeling av deltagermerker for hver 5.deltagelse. 

 

6.  Sanksjoner  

 

I henhold til gjeldende regelverk og reglement kan Norges Volleyballforbund ilegge spillere, 

lag, lagledere, trenere, ledere og klubber en eller flere sanksjoner. Dette gjelder sanksjoner 

ved saker som ikke er omtalt i spillereglene eller seriereglement. Se sanksjonsreglement: 
 

 

7.  Gyldighet  

 

Dette reglementet er revidert og bekjentgjort på NVBF sine nettsider 2022 og er gyldig til nye 

bestemmelser er vedtatt. Eventuelle endringer eller oppdateringer av NVBF sine reglement 

for «Veteran-NM» vil bli lagt ut på Lover og Reglement. 

 

https://volleyball.klubb.nif.no/Documents/Sanksjonsreglement.pdf
https://volleyball.klubb.nif.no/sider/LoverOgReglement.aspx

