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0  Generelt  

Administrerende myndighet, Avdeling Arrangementer og Konkurranse, er ansvarlig for 

aldersbestemte klasser. Dette reglementet er gjeldende for seriespill i aldersbestemte klasser. 

Det består av tidligere reglement og administrative reguleringer satt sammen i ett dokument.   

Avdeling Arrangement og Konkurranse tilpasser innholdet i reglementet til de lokale forhold. 

 

 

1  Struktur for aldersbestemte klasser  

1.1 KLASSER 

1.1.1 Ungdomsserie i volleyball arrangeres i klassene U15, U17 og U19 for begge kjønn. 

1.1.2 Minivolleyball-turneringer arrangeres for barn frem til fylte 13 år.  

Se eget reglement med bestemmelser og anbefalinger.  

1.1.3 Teenvolley-turneringer arrangeres for ungdommer i aldersgruppen 13-19 år.  

Se eget reglement med bestemmelser og anbefalinger.  

1.1.4 Norgesmesterskap (NM) arrangeres hvert år i klassene U15, U17 og U19, og 24 lag av hvert 

kjønn kan delta etter en regional kvalifisering.  

• Kvalifiseringsturneringer kalt Regionsmesterskap (RM) arrangeres i åtte (8) 

konkurransesoner. 

• Se eget reglement for NM Aldersbestemt. 

 

1.2 ORGANISERING 

1.2.1  

NM U15, U17, U19 

Region/Konkurransesoner 
Administrasjonsmyndighet/fylker 

Region Øst Oslo, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet 

Region Sydvest Agder 

Region Sydvest Rogaland 

Region Hordaland Vestland 

Region Sogn og Fjordane Vestland 

Region Møre og Romsdal Møre og Romsdal 

Region Trøndelag Trøndelag 

Region Nord Nordland, Troms og Finnmark 

 

1.2.2 Lag kan, etter søknad, få delta i annen konkurransesone enn den laget i utgangspunktet    

tilhører geografisk. En begrunnet søknad sendes til Avdeling Arrangement og Konkurranse. 

 

1.3 SPILLESYSTEM FOR UNGDOMSSERIEN 

1.3.1 Ungdomsserien består av enkeltstående turneringer. 

 

1.3.2 Resultatene fra hver turnering samles i èn rankingtabell for hver klasse pr. konkurransesone. 
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1.4 DELTAKELSE I REGIONALE TURNERINGER 

1.4.1 Regionale turneringer er åpne for alle lag tilsluttet en klubb som er medlem i NVBF. 

 

1.4.2 Lagene kan pålegges ansvar for dømming i kampene. Hvert lag må ha minst to personer som 

dømmer kamper i turneringen. Klubbene bør tilstrebe at disse personene har minimum 

Dommer 1-grad. 

 

1.4.3 Påmeldingsavgiften. Se «Praktisk info» på volleyball.no 

 

1.4.4 En klubb/et lag må ha gjort opp eventuelle økonomiske forpliktelser overfor ethvert 

organisasjonsledd i NVBF for at lag fra klubben skal kunne delta i regionale aktiviteter. 

 

1.5 NETTHØYDE  

1.5.1     JU15: 2,18 m 

GU15: 2,24 m 

 

 JU17:  2,24 m 

GU17:  2,35 m  

 

 JU19: 2,24 m 

GU19: 2,43 m 

 

 

2  Spil leberettigelse  

 

2.1 ALDERSGRENSE 

2.1.1 For sesongen 2022-2023 gjelder følgende aldersinndeling: 

U19 Aldersgrense: En spiller må være født i 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 eller 2010 

U17 Aldersgrense: En spiller må være født i 2006, 2007, 2008, 2009 eller 2010 

U15 Aldersgrense: En spiller må være født i 2008, 2009 eller 2010 

 

Det anbefales at de øvrige klassene deles inn etter følgende prinsipper: 

U13 (minivolleyball) Aldersgrense: En spiller må være født i 2010 eller senere. 

Teenvolley Anbefalt aldersgrense 13-19 år. Spilleren tilhører aldersgruppen fra ungdomsskole 

til og med videregående skole. 

 

 

2.2 LISENS 

2.2.1 Alle spillere i klassene U15, U17 og U19 skal ha betalt individuell lisens før man kan spille 

kamp. 

Lisensen er gyldig fra betalingstidspunktet og gjelder til og med 31. august det året sesongen 

avsluttes. Dersom lisens ikke er betalt, regnes det som om spilt(e) kamp(er) er spilt med ikke-

spilleberettiget spiller. 

 

2.2.2 Klubbene skal registrere inn lisensspillerne direkte i SportsAdmin i henhold til veiledning på 

forbundets nettside volleyball.no. 

2.2.3 Mer informasjon om lisens og lisenssatser finnes på volleyball.no under «Praktisk info». 

 

http://www.volleyball.no/
http://www.volleyball.no/
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2.2.4 Lagleder MÅ levere spillerliste med lisensoversikt til teknisk arrangør før turnering begynner. 

Arrangør sender spillerlisten sammen med kampskjema til konkurranse@volleyball.no. 

Manglende dokumentasjon på betalt lisens for en spiller ved en kamp skal påføres 

merknadsrubrikken i kampskjemaet.  

 

Dersom vedkommende spiller(e), ikke har betalt lisens til NVBF, har laget benyttet en ikke-

spilleberettiget spiller. Dersom et lag har benyttet en ikke-spilleberettiget spiller skal laget 

bøtelegges. Dersom forseelsen klart påvirker de spillemessige forhold, idømmes laget tap av 

kampen(e) 0-2. 

 

Laget kan supplere lisenslisten gjennom hele sesongen ved å betale nye spillerlisenser. En 

lisens er personlig, og den kan ikke overføres til en annen spiller. 

 

2.2.5 I lisensen inngår NVBFs refusjonsordning for dekning av behandlingsutgifter ved skader. 

 

 

2.3 Å SPILLE EN KAMP 

2.3.1 Om en spiller er påført kampskjemaet, regnes det som at spilleren har spilt kampen. Dette 

gjelder også ved spillers overgang fra et lag til et annet – innen samme klubb. 

 

2.4 Å SPILLE FOR EN KLUBB 

2.4.1 En person er bare berettiget til å spille for én klubb i NVBFs offisielle serier og mesterskap. Det 

skal vises i MinIdrett hvilken klubb og hvilken funksjon (volleyballspiller) personen er tildelt.  To 

klubber kan inngå overbygningsavtale som gir en spiller tillatelse til å spille for to forskjellige 

klubber samme sesong. Se punkt 2.7. 

 

2.4.2 Når en spiller ønsker å endre berettigelse fra å spille for en klubb til å spille for en annen klubb, 

må spilleren foreta en spillerovergang i MinIdrett. Det er enhver klubbs ansvar å kontrollere at 

en ny spiller har gyldig overgang før han/hun får spille for den nye klubben. Å spille med en 

spiller som ikke er spilleberettiget for klubben, vil kunne medføre tap av kampen. 

 

2.4.3 Dersom en spiller tidligere ikke har spilt for en norsk eller utenlandsk volleyballklubb, kan 

vedkommende spille for en valgfri klubb, men må likevel være registrert i MinIdrett som 

volleyballspiller i korrekt klubb. Dette kan også gjelde for spillere som kommer fra en 

utenlandsk klubb hvor de har spilt i aldersbestemt, lavere divisjoner eller skolelag.  

 

2.4.4 Dersom en person ikke har spilt for noen norsk eller utenlandsk volleyballklubb de siste 12 

månedene, kan vedkommende melde overgang i MinIdrett til den klubb han/hun vil spille for. 

 

2.4.5 Dersom en klubb blir nedlagt, kan spillere fra den nedlagte klubben spille for en valgfri klubb. 

Spilleren må gjennomføre en overgang i Min idrett. 

 

2.4.6 Dersom et lag blir nedlagt, men klubben fremdeles er medlem hos NVBF, skal spillerne melde 

overgang etter gjeldende regler, innen overgangsfristen 15. desember.  

 

2.4.7 Om en spiller har lisens i en klubb regnes det som å spille for en klubb. 

 

 

mailto:konkurranse@volleyball.no


6 

 

2.5 SPILLEROVERGANG TIL LAG I ALDERSBESTEMTE KLASSER  

2.5.1 Hovedregelen ved overgang for en spiller til lag i aldersbestemte klasser er at alle forpliktelser til 

gammel klubb og medlemskap i ny klubb må være ordnet før spilleberettigelse for ny klubb kan 

være i orden. 

 

2.5.2 Overgang til ny klubb i aldersbestemte klasser utføres i MinIdrett. Overgangen er gyldig når 

spilleren har sendt inn søknad via MinIdrett og fått bekreftelse på at overgang er godkjent via 

epost. Vedkommende har da bare spilleberettigelse for lag i aldersbestemte klasser. 

For overgang til lag i lavere divisjoner, se Administrativ regulering for lavere divisjoner. 

 

Tidligere klubb skal bekrefte at spilleren har gjort opp sine forpliktelser ved å godkjenne 

overgangen i MinIdrett. 

Bekreftelsen fra tidligere klubb må være godkjent av klubbens leder, nestleder eller 

lisensansvarlig. 

 

Disse forpliktelsene kan bare omfatte: 

• Betalt medlemsavgift og treningsavgift. 

• Levert tilbake idretts- og treningstøy som tilhører klubben. 

• Gjort opp sine forpliktelser i henhold til spillerkontrakt om slik er inngått. 

 

Etter å ha fått spilleberettigelse for klubbens lag i aldersbestemte klasser, kan denne utvides. For 

at vedkommende skal få spilleberettigelse for et av klubbens seniorlag innen de første 6 

månedene, må overgangsgebyr for seniorserier betales. Etter 6 måneder har en spiller som har 

meldt overgang til aldersbestemt klasse også spilleberettigelse for klubbens seniorlag. 

 

Spillere på Toppvolley Norge har egne bestemmelser, se Administrativ regulering for eliteserien 

og 1. divisjon eller eget vedlegg Toppvolley Norge. 

 

2.5.3 En spiller vil ikke bli spilleberettiget for ny klubb i perioden 16. desember til slutten av 

sesongen. 

 

2.5.4 Dersom spilleren ikke har spilt for en klubb på 12 måneder kan spilleren bli spilleklar for en ny 

klubb når som helst, også i perioden 16. desember til sesongslutt, dersom andre formaliteter 

er i orden. (se 2.5.1) Fra 16. desember skal manuelt overgangsskjema sendes NVBF. 

 

2.5.5 Når en klubb ønsker å hente en spiller fra en annen klubb skal denne prosedyre følges.  

• Den første skriftlige henvendelsen skal gå til ønsket spillers klubb for å gjøre klubbens 

ledelse oppmerksom på at en vil ta kontakt med en spiller om en eventuell overgang.  

• Det er ikke tillatt å henvende seg til spilleren direkte, til spillerens familie eller til andre 

personer, før klubben er varslet.  

• Først når spillerens klubb har mottatt en henvendelse, kan en ta kontakt med spilleren 

det gjelder.  

• Det er tillatt å henvende seg til en klubb og en spiller gjennom hele sesongen, men 

det er ikke tillatt med overgang i perioden 16. desember til NVBFs serier er avsluttet. 

 

2.5.6 Dersom en spiller ønsker å prøvespille for en annen klubb i løpet av sesongen, må han/hun gi 

skriftlig beskjed om det til leder og trener i nåværende klubb. 
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2.6 OVERGANG MELLOM LAG I SAMME KLUBB 

2.6.1 Følgende bestemmelser gjelder for klubber som stiller med flere lag i ungdomsserien i samme 

aldersklasse. 

• Klubben kan velge fritt, fra turnering til turnering, hvordan spillerne skal disponeres.   

• En spiller kan kun spille for et av klubbens lag pr. US-runde i en aldersklasse. 

 

2.7 OVERBYGNINGSAVTALER 

2.7.1 En klubb kan fungere som overbygningsklubb for spillere fra klubber som ikke har 

aktivitetstilbud til spillere i en aldersklasse (U15, U17, U19). Denne klubben kan på visse vilkår 

benytte spillere fra én eller flere moderklubber. 

  

Det kan utarbeides en overbygningsavtale mellom to klubber om en spiller ikke har et 

dekkende tilbud i egen klubb eller har behov for større utfordringer. Forhold som kan tilsi at 

dette er en aktuell problemstilling kan for eksempel være: 

• En U17-spiller som har ferdighetene og erfaringen til å kunne få utbytte av å spille 

kamper i U19-klassen, men klubben deltar ikke i denne klassen.  

• En klubb som ikke har tilbud til seniorspillere. 

• En spiller på klubbens U19-lag og senior 2. divisjon får tilbud om avtale med en klubb 

som har elite/1. divisjonslag. 

• En klubb som har kun kamptilbud til seniorlag gjør avtale med en klubb med tilbud 

om spill for kun aldersbestemt lag. 

 

2.7.2 En spiller som skal spille både for moderklubben og overbygningsklubben skal bare løse lisens 

for moderklubben. Lisensen hører hjemme i mappen til moderklubben, men en kopi skal 

befinne seg i mappen til overbygningsklubben. 

 

2.7.3 En overbygningsklubb kan bare benytte inntil 2 spillere totalt fra moderklubben(e) i hver kamp. 

 

2.7.4 En spiller kan kun representere moderklubben i NM; dvs. aldersbestemte NM og NM senior. 

 

2.7.5 En spiller kan kun forholde seg til en (1) moderklubb og en (1) overbygningsklubb. Maksimalt 

kan en spiller spille for to (2) klubber/lag. 

 

2.7.6 I alle sammenhenger i reglementet for overbygningsklubb betyr å representere at 

vedkommende har vært i troppen til laget under den aktuelle kampen. 

 

2.7.7 Det skal ikke gis økonomisk kompensasjon for bruk av spillere i overbygningsklubber. 

 

2.7.8 Når to klubber inngår en avtale om overbygningssamarbeid skal NVBF ved administrerende 

myndighet motta en søknad innen fristen angitt i administrativ regulering. 

For inneværende sesong er fristen for å sende inn søknad om overbygningsavtale  

15. desember. Søknaden skal inneholde en skriftlig melding om avtalen, signert av lederne i 

begge klubber. En avtale er ikke gyldig før NVBF har mottatt en slik melding og har gitt 

skriftlig tilbakemelding om at avtalen er godkjent. En oppsigelse av en avtale mellom 

overbygningsklubb og moderklubb skal meddeles NVBF skriftlig. 

 

2.7.9 Innvilget overbygningsavtale gjelder for én sesong av gangen og opphører automatisk 15. mai. 

Dersom avtalen mellom overbygningsklubb og moderklubb skal opphøre før sesongslutt, skal 

NVBF meddeles skriftlig. 
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2.8 BRUK AV OVERÅRIG/UNDERÅRIG SPILLER 

2.8.1   I ungdomsserien er det er tillatt å ha inntil to (2) overårige spillere på banen. Det er kun 

   spillere i årsklassen som er ett år eldre som kan benyttes på den overårige kvoten.  

Arrangør opplyses om spillerne før starten av turneringen. 

 

Tilbud om bruk av overårige spillere må knyttes til Fair Play-prinsippet, og det har klare 

målsettinger der aktivitet er hovedmålet. 

• Gi kampmulighet til spillere som ikke har eget lag i sin aldersklasse 

• Gi mindre klubber mulighet til å stille lag med den treningsgruppen de har disponibelt 

• Gi mulighet til helt ferske spillere å få spille kamper i en klasse under den de tilhører  

 

Bruk av overårige spillere skal aldri gjøres for å forsterke laget sin mulighet til å vinne    

 

2.8.2  I U15 er det tillatt å ha inntil to (2) underårige spillere på banen. Det er kun spillere som er ett  

år yngre som kan benyttes.  

Arrangør opplyses om spillerne før starten av turneringen.  

 

 

2.8.3 Det er ikke tillatt med bruk av overårige/underårig (dvs. spillere som ikke fyller 13 år året 

mesterskapet spilles) spillere i RM eller i NM, med unntak av spillere som går et klassetrinn 

under det som fødselsåret tilsier. Her kreves det at klubben sender inn en søknad med 

bekreftelse fra skolen om at dette er tilfelle.  

 

2.9 JENTER PÅ GUTTELAG 

2.9.1 I aldersklassene U15, U17 og U19 spilles det i egne klasser for jenter og gutter. 

 

2.9.2 Det er tillatt å ha inntil tre (3) jenter på banen på guttelag som deltar i turneringer i   

   ungdomsserien. 

 

 

 

3   Gjennomføring av ungdomsserier  

3.0.1  Ungdomsseriene gjennomføres med noen regionale tilpasninger knyttet til antall lag i hver    

klasse. NVBF lager en terminliste som viser hvilke turneringer som er tellende i ungdomsserien.  

 

3.1 TURNERINGSSPILL – ANTALL RUNDER OG DELTAKENDE LAG 

3.1.1  For å kunne sammenlikne alle lagene i en region, arrangeres det 4-6 regionale turneringer der 

alle lag kan delta. Regionen kan, ved stor påmelding, avgjøre om det er behov for å dele opp 

en klasse i flere divisjoner.  

 

3.1.2 Regionale turneringer er åpne for alle lag i en region/konkurransesone. Lag kan søke om å få 

delta utenfor egen konkurransesone enten i enkeltturnering eller gjennom hele sesongen etter 

søknad. En begrunnet søknad sendes til Avdeling Arrangement og Konkurranse. 
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3.2 RANKING OG RANKINGPOENG 

3.2.1 Det utarbeides en regional ranking for hver klasse i hver konkurransesone som rangerer 

lagene. Rankingen beregnes ut fra resultat i turneringene i ungdomsserien. 

 

Tabell for regionale turneringer: 

Plassering Rankingpoeng 

Nr 1 30 poeng 

Nr 2 27 poeng 

Nr 3 24 poeng 

Nr 4 22 poeng 

Nr 5 20 poeng 

Nr 6 18 poeng 

Nr 7 16 poeng 

Nr 8 14 poeng 

Nr 9 12 poeng 

Nr 10 11 poeng 

Nr 11 10 poeng 

Nr 12 8 poeng 

Nr 13 

(delt plassering) 

6 poeng 

Nr 17 

(delt plassering) 

4 poeng 

 

3.2.1 Gjestelag som deltar i enkelturnering vil ikke få tildelt rankingpoeng for plassering.  

 

3.3 RANKINGLISTE 

3.3.1 Lagets samlede antall rankingpoeng fra regionale turneringer avgjør lagets sluttplassering på 

rankingen for klassen i regionen. 

 

Ved likt antall rankingpoeng for to eller flere lag avgjøres plasseringen for 1-4 plass etter 

følgende kriterier: 

1) Laget med flest førsteplasser 

2) Laget med flest andreplasser 

3) Laget med flest tredjeplasser 

4) Laget med best plassering i siste gjennomførte turnering  

 

Lag som plasseres fra 5. plass og nedover kan dele plassering.  

 

3.3.2 En klubb som deltar med flere lag i en klasse kan velge å rangere lagene som «lag 1», «lag 2», 

 «lag 3» osv. eller bruke lagnavn ved påmelding. Dette må følges gjennom hele sesongen og vil 

 gi følgende rankingpoeng.   

o Dersom lagene rangeres ved påmelding: 

▪ Etter turneringen vil da klubbens «lag 1», uansett dette lagets 

plassering, få rankingpoeng tilsvarende klubbens beste lag. «Lag 2» vil 

få poengene til klubbens nest beste lag. Slik sikrer man at regionens 

klubber rangeres riktig i forhold til hverandre. 

o Dersom lagene navngis med f.eks Rød, Blå ved påmelding: 

▪ Etter turneringen vil lagene få tildelt rankingpoeng etter plassering i 

turneringen. 
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3.4 ANTALL SPILLERE/SPILLEBYTTER 

3.4.1 Alle lag i ungdomsserien skal møte til kamp med minimum fire (4) spilllere.  

 I RM og NM skal alle lag har minimum seks (6) spillere.  

 

3.4.2 Bruk av innbytter skal følge vanlige spilleregler. 

Unntak: i U15 regionalt kan en ha flytende spillerbytter, det vil si at man rullerer inn/ut på serve. 

Da må alle lagets spillere være ute hver sin gang, og dette må gjennomføres hele settet.  

 

4  Gjennomføring av regionale turneringer  

 

4.1 ADMINISTRASJON AV TURNERINGSSPILLET  

4.1.1 Turneringene fordeles rundt i det området lagene kommer fra. 

4.1.2 Avdeling Arrangement og Konkurranse har ansvar for å skaffe arrangør og hall til turneringer i 

aldersbestemte klasser. 

 

4.1.3 Avdeling Arrangement og Konkurranse har ansvar for distribusjon av all informasjon om 

turneringene og oppdatering av rankinglister. 

 

4.1.4 Frist for påmelding til turnering er mandager kl. 23.59 snaue to uker før arrangementet. 

Registrering av spillere og lagledelse skal gjøres i Profixio seinest torsdag før turnering. 

 

Alle lag i konkurransesonen har rett på deltakelse i turneringen ved påmelding innen fristen.  

Andre lag utenfor konkurransesonen vil kunne få delta i turnering dersom det er ledig plass. 

Generelt gis ikke rankingpoeng til lag utenfor konkurransesonen. Dette avgjøres av Avdeling 

Arrangement og Konkurranse ved henvendelse. 

Dersom det er flere interesserte lag enn ledige plasser, gjelder tidspunkt for gyldig påmelding 

som prioritet for hvem som får de(n) ledige plassen(e). 

• Lagene som ikke melder seg på innen fristen, blir satt på venteliste. Lag blir hentet fra 

ventelisten etter vurdering av Avdeling Arrangement og Konkurranse.  

• Bot for lag som trekker seg: 

o Etter at påmeldingsfristen er utløpt  – 2 x deltageravgiften 

o I tilfelle skader og sykdom betales ingen bot så lenge laget leverer minst 4 

legeattester innen 3 virkedager etter at laget har informert Avdeling Arrangement 

og Konkurranse om trekking av laget.  

 

4.1.5 Det brukes standard kampskjema og oppstillingsslapper på alle ungdomsturneringer fra og med 

U15. Dette for at dommerne og klubbene skal kunne skjemaet, samt at kvaliteten på 

gjennomføringen av kampene blir bedre. 

 

Minimumskrav for føring av kampskjema: 

• U15: krysse av på stilling og markere Time-Out  

• U17: krysse av på stilling, stilling ved Time-Out og stilling ved spillerbytte 

• U19: gjennomføre skjemaet som normalt 

 

4.2 STEVNEJURY 

4.2.1 Det oppnevnes en stevnejury for hver enkelt turnering. Stevnejuryen må være tilgjengelig 

under hele turneringen. 
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4.2.2 Stevnejury består av  

• Juryleder – representant fra arrangørklubb er ansvarlig for å få inn 2 jurymedlemmer etter 

følgende kriterier.  

• Jurymedlem 1 – en erfaren lagleder som deltar i turneringen 

• Jurymedlem 2 – dommerveileder eller den laglederen/foreldre etc. med høyest 

dommergrad som er til stede i hallen under turneringen.  

Jurymedlemmene bør bli forespurt i forkant av turneringen. Ved saker som angår klubben som 

et av jurymedlemmene representerer, bør man finne en stedfortreder.  

 

Avdeling Arrangement og Konkurranse kan avgjøre at teknisk arrangør er stevnejury. 

 

4.2.3 Den oppnevnte juryen skal behandle protester angående turneringstekniske spørsmål, 

spillereglene og lagenes oppførsel, samt fastsette evt. endringer i kampoppsettet. 

 

Kun skriftlige protester kan behandles av stevnejuryen, og den må, for å være gyldig, være 

levert sekretariatet omgående og seinest innen 15 minutter etter kampslutt, samt ledsaget av 

et protestgebyr på 100,- kroner. 

Juryens avgjørelse skal tas på stedet, umiddelbart etter at saken er fremmet. Ved behandling 

må juryen ikke bestå av medlemmer av impliserte lag. 

Dersom en protest tas til følge, tilbakebetales protestgebyret. Ellers beholdes protestgebyret 

av arrangørklubb. 

 

4.2.4 Stevnejuryens avgjørelser er endelige og kan ikke ankes. 

 

4.3 KAMPOPPSETT 

4.3.1 Avdeling Arrangement og Konkurranse eller arrangør er ansvarlig for utarbeidelse av 

kampoppsett for regionale turneringer. Informasjon om spilleplan og gjennomføring formidles 

til de deltakende lagene i turneringen senest en uke før turneringen. Turneringene spilles i 

prinsippet som dagsturneringer. 

 

4.3.2 Det benyttes puljespill med enkel serie. Plasseringsspillet spilles primært som cupspill. Det kan 

spilles krysspill, og det skal spilles plasseringskamper. Ved mange deltakende lag kan det for 

de dårligst plasserte lagene, aksepteres delte plasseringer så lenge normen om antall kamper 

for et lag er oppfylt. 

 

Følgende matrise kan brukes, men her vil rammefaktorene virke inn på oppsettet. 

 

Ant. 

Lag 
Spillesystem Puljesammensetning/videre spill 

6-8 

Puljespill 

Pulje A Pulje B 

Seed #1 

Seed #4 

Seed #5 

Seed #8 

Seed #2 

Seed #3 

Seed #6 

Seed #7 

Sluttspill 

(primært 

cup) 

Cupspill: 

Semifinaler: A1 – B2 og B1 – A2 

Plasseringskamper, bronsefinale og finale 
 

9-11 Puljespill 

Pulje A Pulje B Pulje C 

Seed #1 

Seed #6 

Seed #2 

Seed #5 

Seed #3 

Seed #4 
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Seed #7 Seed #8 

Seed #11 

Seed #9 

Seed #10 

Sluttspill 

(primært 

cup) 

Cupspill: 

1/8 finale: B3 – C3 

Kvartfinaler: A1 – B3/C3, B1 – A3, C1 – A2 og C2 – B2 

Semifinaler: A1/B3/C3 – C2/B2 og B1/A3 – C1/A2 

Plasseringskamper, bronsefinale og finale 
 

12-

14 

Puljespill 

Pulje A Pulje B Pulje C Pulje D 

Seed #1 

Seed #8 

Seed #9 

Seed #2 

Seed #7 

Seed #10 

 

Seed #3 

Seed #6 

Seed #11 

Seed #14 

Seed #4 

Seed #5 

Seed #12 

Seed #13 

Sluttspill 

(primært 

cup) 

Cupspill: 

Kvartfinaler: A1 – B2, B1 – A2, C1 – D2 og D2 – C2 

Semifinaler: A1/B2 – D1/C2 og B1/A2 – C1/D2 

Plasseringskamper, bronsefinale og finale 
 

15 

og 

17 

Puljespill 

Pulje A Pulje B Pulje C Pulje D Pulje E 

Seed #1 

Seed #10 

Seed #11 

Seed #2 

Seed #9 

Seed #12 

Seed #3 

Seed #8 

Seed #13 

Seed #4 

Seed #7 

Seed #14 

Seed #17 

Seed #5 

Seed #6 

Seed #15 

Seed #16 

Sluttspill 

(primært 

cup) 

Cupspill: 

1/8 finaler: D2 – A2 og C2 – B2 

Kvartfinaler: A1 – C2/B2, B1 – D2/A2, C1 – E2 og D1 – E1 

Semifinaler: A1/C2/B2 – D1/E1 og B1/D2/A2 – C1/E2 

Plasseringskamper, bronsefinale og finale 
 

16 

Puljespill 

Pulje A Pulje B Pulje C Pulje D 

Seed #1 

Seed #8 

Seed #9 

Seed #16 

Seed #2 

Seed #7 

Seed #10 

Seed #15 

Seed #3 

Seed #6 

Seed #11 

Seed #14 

Seed #4 

Seed #5 

Seed #12 

Seed #13 

Sluttspill 

(primært 

cup) 

Cupspill: 

1/8 finaler: A2 – D3, B2 – C3, C2 – B3, D2 – A3 

Kvartfinaler: A1 – B2/C3, B1 – A2/D3, C1 – D2/A3 og D1 – C2/B3 

Semifinaler: A1/B2/C3 – D1/C2/B3 og B1/A2/D3 – C1/D2/A3 

Plasseringskamper, bronsefinale og finale 
 

18-

20 

P
u

lje
sp

ill 

Pulje A Pulje B Pulje C Pulje D Pulje E Pulje F 

Seed #1 

Seed #12 

Seed #13 

Seed #2 

Seed #11 

Seed #14 

 

Seed #3 

Seed #10 

Seed #15 

 

Seed #4 

Seed #9 

Seed #16 

Seed #5 

Seed #8 

Seed #17 

Seed #20 

Seed #6 

Seed #7 

Seed #18 

Seed #19 

 

S
lu

ttsp
ill 

 

Cupspill: 

1/8 finaler: E1 – A2, F1 – B2, F2 – C2 og E2 – D2 

Kvartfinaler: A1 – E2/D2, B1 – F2/C2, C1 – F1/B2 og D1 – E1/A2 

Semifinaler: A1/E2/D2 – D1/E1/A2 og B1/F2/C2 – C1/F1/B1 

Plasseringskamper, bronsefinale og finale 

 

Puljespill Pulje A Pulje B Pulje C Pulje D Pulje E Pulje F Pulje G 
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21-

23 

Seed 

 #1 

Seed 

#14 

Seed 

#15 

Seed 

 #2 

Seed 

#13 

Seed 

#16 

Seed  

#3 

Seed 

#12 

Seed 

#17 

Seed 

 #4 

Seed 

#11 

Seed 

#18 

Seed  

#5 

Seed 

#10 

Seed 

#19 

Seed  

#6 

Seed  

#9 

Seed #20 

Seed #23 

Seed 

 #7 

Seed 

 #8 

Seed 

#21 

Seed 

#22 

S
lu

ttsp
ill 

Cupspill: (primært cup): 

1/8 finaler: C1 – A2, D1 – B2, E2 – C2, F1 – D2, G1 – E2 og G2 – F2 

Kvartfinaler: A1 – G2/F2, B1 – G1/E2, C1/A2 – F1/D2 og D2/B2 – E1/C2 

Semifinaler: A1/G2/F2 – D1/E1/C2 og B1/G1/E2 – C1/A2/F1/D2 

Plasseringskamper, bronsefinale og finale 

 

 

24 

P
u

lje
sp

ill 

Pulje A Pulje B Pulje C Pulje D Pulje E Pulje F Pulje G PuljeH 

Seed 

#1 

Seed 

#16 

Seed 

#17 

Seed 

#2 

Seed 

#15 

Seed 

#18 

Seed 

#3 

Seed 

#14 

Seed 

#19 

Seed 

#4 

Seed 

#13 

Seed 

#20 

Seed 

#5 

Seed 

#12 

Seed 

#21 

Seed 

#6 

Seed 

#11 

Seed 

#22 

Seed 

#7 

Seed 

#10 

Seed 

#23 

Seed #8 

Seed #9 

Seed 

#24 

S
lu

ttsp
ill 

Cupspill (primært cup): 

1/16 finaler:  

A2 – C3, H2 – F3, E2 – G3, D2 – B3,  

B2 – D3, G2 – E3, F2 – H3, C2 – A3 

1/8 finaler:  

A1 – B2/D3, H1 – G2/E3, E1 – F2/H3, D1 – C2/A3 

B1 – A2/C3, G1 – H2/F3, F1 – E2/G3, C1 - D2/B3 

Kvartfinaler:  

A1/B2/D3– H1/G2/E3 og E1/F2/H3– D1/C2/A3 

B1/A2/C3– G1/H2/F3 og F1/E2/G3– C1/D2/B3 

Semifinaler:  

A1/B2/D3/ H1/G2/E3 – E1/F2/H3/D1/C2/A3 og  

B1/A2/C3/G1/H2/F3 – F1/E2/G3/C1/D2/B3 

Plasseringskamper, bronsefinale og finale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 SEEDING 

4.4.1 Lagene seedes i henhold til plassering i rankingtabellen. 

 

Ved flere divisjoner seedes lagene i henhold til plassering i foregående turneringer. Lagene som 

rykker ned bli seeda som nr.1 og nr.2 i divisjonen de rykket ned til, og lagene som rykker opp 

blir seedet sist i divisjonen de rykket opp til.  
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4.4.2 Ved kampoppsett innen hver pulje settes kampene opp slik at de to høyest rangerte lagene i 

puljen møtes sist. 

 

 

4.5 ANTALL KAMPER 

4.5.1 Alle deltakende lag skal spille minst 3 kamper (best av 3 sett). Ved to påmeldte lag, kan 

kampene gjennomføres som to 5-settskamper. 

 

 

4.6 KAMPEN 

4.6.1 Hver enkelt kamp i regionale turneringer spilles som best av 3 sett. De to første settene går til 

25 poeng, og et eventuelt tredje sett går til 15 poeng. 

Hvert sett må vinnes med minimum to poeng 

Dersom det foreligger en spesiell situasjon, som eksempelvis forsinkelser, kan stevnejuryen 

avgjøre at kamper skal gjennomføres med forkortet kampformat. Involverte lag skal da få 

beskjed før kampstart. 

 

 

4.7 HALL 

4.7.1 Turneringsarrangør er ansvarlig for å stille til rådighet baner som tilfredsstiller spillereglene og 

NVBFs reglement for aldersbestemte klasser. Regionale turneringer arrangeres i haller der det 

spilles på flere baner samtidig.  

 

4.7.2 Spilleområdet bør ha minst 1 meter friområde bak baklinjene og 1 meter friområde utenfor 

sidelinjene. Friområdet skal være like stort utenfor begge sidelinjene, og det skal være like 

stort bak begge baklinjene (symmetrisk). Takhøyde over banen skal være minimum 7 meter. 

 

 

4.8 TEKNISK ARRANGØR 

4.8.1 Teknisk arrangør bør være en klubb som er knyttet til hallen som skal benyttes, og har lag i 

den eller de klassene som skal spilles i turneringen. 

Følgende huskeliste over viktige forhold knyttet til arrangementet formidles til teknisk 

arrangør: 

- melde inn navn på ansvarlig person for teknisk arrangement til administrerende myndighet 

- oppfølging i forhold til bestilt hall 

- kontroll av nødvendig utstyr i hallen (senest onsdag før turnering) 

- sørge for at nødvendig utstyr er disponibelt og i orden 

- planlegging av arrangement 

- sende ut informasjon til aktuelle media 

- gjøre banene klare for spill, rydde bort utstyr etterpå 

- oppdatere spilleprogram utover i turneringen 

- fortløpende resultatservice i turneringen 

- evt. drift av kiosk/kafé 

- sende inn kampskjemaer (elektronisk) til Avdeling Arrangement og Konkurranse første 

hverdag etter turneringen 
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4.9 ARRANGEMENT 

4.9.1 Teknisk arrangør har ansvar for å klargjøre banene slik at de er klare for spill senest 30 

minutter før kampstart i første kamprunden. Stevnejuryens leder kontrollerer at nett og bane 

er i samsvar med reglement.  

For U15, U17 og U19 skal det benyttes standard kampskjema og oppstillingsslipper. 

Kampsekretær fører kampskjema på skriveunderlag. Lagene leverer spillerlisten (fortrinnsvis en 

utskrift fra klubbens lisensregister med markering av aktuelle spillere) til teknisk arrangørs 

hovedsekretariatet før start av sin første kamp. 

 

Det anbefales at lagene spiller i drakter som er i tråd med reglementet. Et minimumskrav er at 

alle overdeler har (ulike) nummer. 

 

Teknisk arrangør stiller med det nødvendige antall matchballer. Det anbefales å benytte 

matchballer som er godkjent av NVBF til bruk i Mizunoliga og/eller 1. divisjon.  

Lagene må selv sørge for det antall oppvarmingsballer som det ønsker å ha til disposisjon. 

 

Lagbenkene plasseres ut fra hva som er mest hensiktsmessig på/i den enkelte bane/hall. 

Innbytte skjer på vanlig måte i samsvar med spillereglene. 

 

NB! Det er ikke lov å flytte på skillevegger for å nå en ball eller ved serve. Dette medfører tap    

av ballveksling eller serve. 

 

4.10 DOMMERE 

4.10.1  Alle dommerne skal ha løst dommerlisens dersom de ikke har løst spillerlisens. 

Dommere som ikke har løst lisens, oppnevnes IKKE til oppgaver inntil lisensen er betalt. 

  

NVBFs mål er at alle kamper skal dømmes av utdannede dommere. Lagene som deltar i 

turnering, settes opp som ansvarlige for dømming av kamper. Dersom spillere på laget har 

godkjent dommerutdanning og stiller i korrekt uniform, vil de være en del av 

ungdomsdommerordningen. Dommeren honoreres etter innlevert ungdomsdommerskjema. 

Vilkår for honoraret står i skjemaet. 

Honoraret betales av arrangør som sender faktura til Avdeling Arrangement og Konkurranse. 

 

Dommerhonorar for oppnevnte dommere i aldersbestemte serier/RM utbetales fra NVBF, og 

dommer må bruker Visma Expense for å levere inn dommerregningen. 

 

Lagene plikter å stille med dommere som har den nødvendige dommerkompetanse iht. krav 

fastsatt av NVBFs Dommerkomite (DK).  

 

Dommerne skal stille i den uniform DK har bestemt. 

 

 

5  Trenere 

5.1 TRENERLISENS 

5.1.1 Alle trenere/lagledere skal ha gyldig trenerlisens dersom de ikke har løst spillerlisens, og 

oppfylle kravet om trenerkompetanse. 

 

5.1.2 Krav til trenerkompetanse er: 

• Aldersbestemt serier U15, U17, U19: Mini- eller Ungdomstrener 
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• NM U15: Trener 1 

• NM U17 og U19: Trener 2 

 

5.1.3 En trener/lagleder må være medlem av klubb som tilhører NVBF, eller ha en kontraktsfestet 

avtale tilsvarende et medlemskap. 

 

5.1.4 Å bruke en trener som ikke har gyldig trenerlisens medfører bot. 

 

6  Premiering 

6.1 Det skal være premiering til de tre beste lag i hver klasse etter endt ungdomsserie. 

 

7  Overtredelser  

7.1. I aldersbestemte klasser er det opp til Avdeling Arrangement og Konkurranse å fastsette 

sanksjoner for overtredelser ut over det som er beskrevet i reglementet. 

 

 

 

 

8  Sanksjoner  

8.1 I henhold til gjeldende regelverk kan Norges Volleyballforbund ilegge spillere, lag, lagledere, 

 trenere, ledere og klubber én eller flere sanksjoner. Dette gjelder sanksjoner ved saker som 

 ikke er omtalt i spillereglene eller seriereglement. Se NVBFs sanksjonsreglement. 

 

8.2 Brudd på barneidrettsbestemmelsene medfører sanksjoner, herunder hjemmel til å ilegge

 bøter til idrettslag og til å frata utøvere retten til å delta i konkurranser. Sanksjonene skal være 

 i samsvar med NIFs lov § 11-2. Ved gjentatte eller alvorlige brudd på bestemmelsene, skal

 saken anmeldes til NIFs domsutvalg. 

 

9  Gyldighet  

Reglementet er gyldig inntil nytt reglement er vedtatt. Reglementet er lagt ut på 

www.volleyball.no. Mindre endringer kan forekomme og ev. slike vil bli postlagt på NVBFs 

nettsider.  

 

10  Begrep/Forkortelser  

ADD Assisterende dommerdelegert 

DD Dommerdelegert 

DK Dommerkomiteen 

DM Dommermøte 

DVL Dommerveileder 

KS Konkurransesoner 

NM Norgesmesterskap 

http://www.volleyball.no/
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NTV Norsk topp volleyball - Forum for Elite og 1. divisjonslagene 

NVBF Norges volleyballforbund 

RM Regionmesterskap 

TD Teknisk delegert 

TVN Toppvolley Norge - skole 

 

 

 

 

 

 

 


