
   

 

   

 

  

A D M I N I S T R A T I V  R E G U L E R I N G  

F O R  L A V E R E  D I V I S J O N E R  

SESONGEN 2022-2023 

Versjon 18.02.2022 Administrasjonen NVBF 

Vedtatt 25.03.2022 Forbundsstyret 



   

 

1 

 

INNHOLD 

0 Generelt ................................................................................................................................................................................... 3 

1 Seriesystemet ........................................................................................................................................................................ 3 

1.2 Seriestruktur, antall avdelinger og lag .............................................................................................................. 3 

1.3 Startberettigelse for lag .......................................................................................................................................... 3 

1.4 Opprykk ......................................................................................................................................................................... 4 

1.5 Nedrykk ......................................................................................................................................................................... 4 

1.6 Klubber med flere lag i seriesystemet ............................................................................................................... 5 

2 Spilleberettigelse for enkeltspillere .............................................................................................................................. 5 

2.2 Lisens .............................................................................................................................................................................. 5 

2.4 Å spille for en klubB .................................................................................................................................................. 5 

2.5 Overbygningsklubber .............................................................................................................................................. 5 

2.6 Spillere fra ToppVolley Norge .............................................................................................................................. 6 

2.7 Utenlandske statsborgere ...................................................................................................................................... 6 

2.8 Spilleroverganger ...................................................................................................................................................... 6 

2.9 Overganger mellom/til utenlandske lag .......................................................................................................... 7 

2.11 Overgang mellom lag i samme klubb ............................................................................................................... 7 

2.12 Lån av spillere mellom lag i samme klubb ...................................................................................................... 7 

3 Seriespillet............................................................................................................................................................................... 9 

3.1 Arrangørens oppgaver ............................................................................................................................................ 9 

3.3 Varighet ......................................................................................................................................................................... 9 

3.4 Flytting av kamp og søknad om omberamming .......................................................................................... 9 

3.5 Force Majeure .......................................................................................................................................................... 10 

3.6 Skader og ikke-epidemisk sykdom.................................................................................................................. 10 

4 Lagenes forpliktelser i forbindelse med kamp ...................................................................................................... 10 

4.1 Frammøtetid ............................................................................................................................................................. 10 

4.2 Antall spillere ............................................................................................................................................................ 11 

4.3 Lisenslister/kamptropp ......................................................................................................................................... 11 

4.4 Draktsett ..................................................................................................................................................................... 11 

5 Dommere ............................................................................................................................................................................. 11 

5.1 Dommerlisens .......................................................................................................................................................... 11 

5.3 Manglende dommer ............................................................................................................................................. 11 

5.4 Antrekk........................................................................................................................................................................ 11 

5.5 Honorar ...................................................................................................................................................................... 11 

5.6 Reise- og kostutgifter ........................................................................................................................................... 12 

5.9 Dommere i lavere divisjoner .............................................................................................................................. 12 

6 Trenere .................................................................................................................................................................................. 12 

6.1 Trenerlisens ............................................................................................................................................................... 12 



   

 

2 

 

8 Overtredelser ...................................................................................................................................................................... 12 

8.6 Andre overtredelser ............................................................................................................................................... 13 

8.7 Bøtenes størrelse .................................................................................................................................................... 13 

8.8 Purregebyr ................................................................................................................................................................. 13 

 

 

 

  



   

 

3 

 

0 Generelt  

Norsk idrett skal være et trygt sted for alle. Idrettsstyret har derfor vedtatt at alle idrettslag 

plikter å innhente politiattest for personer som skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- 

eller ansvarsforhold overfor mindreårige (under 18 år) eller mennesker med 

utviklingshemming. Se ytterligere informasjon om ordningen og forpliktelsene gitt av NIF.   

 

Merknad: Alle punkter svarer til et punkt i Reglement for seniorserier. Der det ikke er tekst er 

det ikke en regulering til dette punktet i reglementet. 

 

1 Seriesystemet 

1.2 SERIESTRUKTUR, ANTALL AVDELINGER OG LAG 

1.2.1 Dersom forholdene tilsier det kan lag i lavere divisjoner deles inn i flere enn en (1) avdeling.  

Sesongen 2021-2022 vil det være flere avdelinger med ulikt antall lag. 

 

Med hensyn til lokale forhold kan en avdeling i en divisjon bestå av  

- minimum 3 lag. 

- flere enn 9 lag 

 

Sittevolleyball-lag kan plasseres inn i lavere divisjoner. 

Når stående lag møter sittevolleyball-lag skal begge lag sitte og det spilles med 

sittevolleyballregler. Lag som berøres av dette vil få informasjon om dette før seriestart.  

 

 

1.2.2 I lavere divisjoner kan lagene spille enkel, dobbel, trippel eller firedobbel serie avhengig av 

antall lag i avdelingen. Der det er naturlig legges det til et sluttspill etter endt grunnserie.  

 

Det tilstrebes 15-18 seriekamper for hvert lag i sesongen 

 

Serien kan gjennomføres som en kombinasjon av enkeltkamper, flere kamper samme dag og 

serieturneringer. Uavhengig av kampform spilles alle seriekampene i lavere divisjoner som 5-

setts kamper. 

 

Serieturneringene består av minimum tre lag som spiller mot hverandre. Hvert lag spiller to 

kamper (unntaksvis tre) under slike serieturneringer. Det tilstrebes balanse lagene imellom 

mht. antall hjemmearrangement. 

 

1.2.5 Klubbene skal melde inn minimum 1 dommer for hvert lag de har i lavere divisjoner. Klubber 

som ikke melder inn nok dommere sanksjoneres med bot for forseelse. Innmeldte dommere 

må ha den nødvendige dommerkompetanse ihht krav fastsatt av NVBF/DK. Dommerne 

forplikter seg til å dømme minimum seks kamper. 

 

1.3 STARTBERETTIGELSE FOR LAG 

1.3.2 Registrering til seriespillet organiseres av Avdeling Arrangement og Konkurranse. 

 

Lag kan innen 1. mai søke om å få delta i en annen serie/konkurransesone enn den som laget i 

utgangspunktet tilhører. En begrunnet søknad sendes til Avdeling Arrangement og 

Konkurranse. Det tas en administrativ avgjørelse etter at lagene i den aktuelle serien har hatt 

anledning til å uttale seg om saken innen oppgitt frist. 

https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/
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1.3.3 Serieavgiften finnes i oversikten over regulerte satser, gebyrer og sanksjoner på volleyball.no  

 

1.3.4 Lag kan likevel få delta dersom klubben har inngått avtale med NVBF om oppgjør av slike 

økonomiske forpliktelser. 

 

 

1.4 OPPRYKK 

1.4.1 Til 1. divisjon: 

De to beste lagene etter kvalifiseringsturnering til 1. divisjon rykker automatisk opp. 

 

Hvis et lag ikke kan rykke opp på grunn av at lag fra samme klubb allerede er kvalifisert for 1. 

divisjon, skal de ikke spille kvalifiseringsturnering.   

 

 Det gjennomføres kvalifisering for inntil 9 lag etter søknad til konkurranse@volleyball.no  

 

Det presiseres at det å takke ja til deltakelse i en kvalifiseringsturnering også innebærer at 

laget takker ja til deltakelse i 1. divisjon dersom laget kvalifiserer seg. Når alle lagene er klare, 

trekkes puljene. Avdeling Arrangement og Konkurranse er ansvarlig for kvalifiseringen, og 

foretar denne trekningen. Avdeling Arrangement og Konkurranse setter opp turneringsplan og 

utarbeider kampoppsett for turneringen ihht. NVBFs standardoppsett og oppnevner 

stevnejury. 

 

 Kvalifiseringsturneringen skal gjennomføres innenfor rammene av: 

• Tidligste kampstart: lørdag kl. 09.00 

• Siste kampstart: søndag kl. 16.00 

 

Avdeling Arrangement og Konkurranse er ansvarlig for reisefordelingen. Myndighet til å utføre 

oppgaven med reisefordelingen kan delegeres til arrangørklubb så fremt Avdeling 

Arrangement og Konkurranse følger opp arbeidet. 

 

For komplettering av 1. divisjon se Reglement for NVBFs senior Serier punkt 1.7. 

Ved komplettering etter 1. august vil lag ha kortere frist til å gi svar på om de ønsker å delta i 

divisjonen. NVBF bestemmer lengden på fristen i slike tilfeller. 

 

 Til lavere divisjoner: 

De to beste lagene rykker automatisk opp. 

I divisjoner med flere avdelinger settes det opp et sluttspill der de to beste lagene i hver 

avdeling spiller om opprykk. 

Sittevolleyball-lag kan ikke rykke opp. De kan imidlertid plasseres inn i en høyere divisjon 

påfølgende sesong etter en skjønnsmessig vurdering. Om et sittevolleyball-lag ender som 

nummer 1 eller 2 i serien vil de to beste stående lagene rykke opp.  

 

  

1.5 NEDRYKK 

1.5.1 De to dårligst plasserte lagene etter endt serie rykker automatisk ned. Dette gjelder alle lavere   

divisjoner. 

 

mailto:konkurranse@volleyball.no
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Der hvor det er flere avdelinger spilles det også sluttspill der de to dårligste lagene i hver 

avdeling spiller om å beholde plassen.  

 

Dersom det kommer flere lag ned fra elite/1. div. enn det er lag som rykker opp til 1. divisjon 

rykker ytterligere lag nedover i systemet.  

 

Eksempel: Hvis ett lag fra region Øst rykker ned fra 1. divisjon og ingen lag fra 2. divisjon Øst 

rykker opp, vil tre lag rykke ned fra 2. divisjon Øst. Kun to lag rykker opp fra 3. divisjon Øst. Det 

samme gjentar seg i 3. og 4. divisjon Øst; tre lag rykker ned og kun to rykker opp. 

 

Alle lag kan søke om plassering i høyere eller lavere divisjon enn den de tilhører til neste års 

sesong. 

 

1.6 KLUBBER MED FLERE LAG I SERIESYSTEMET 

1.6.1 En klubb kan maksimalt ha to lag på samme nivå i de regionale seriene. Unntak fra dette må 

det søkes om til Avdeling Arrangement og konkurranse, og kan eventuelt innvilges på 

sportslig grunnlag.  

 

Dersom en klubb har lag i flere divisjoner, benevnes laget som ligger høyest i 

divisjonssystemet med klubbens navn. 

Om en klubb har flere lag i samme klasse er det neste laget i divisjonssystemet klubbens 

andrelag (eks. Odin 2) osv. 

 

2 Spil leberettigelse for enkeltspil lere  

2.2 LISENS 

2.2.1 Det er klubbens og lagets ansvar at alle spillerne har betalte lisenser. Klubben skal registrere 

sine lisensspillere direkte i SportsAdmin i henhold til veiledningen på NVBFs nettsider. 

Å bruke en spiller som ikke har betalt lisens, er å regne som å ha brukt en ikke-spilleberettiget 

spiller. 

2.4 Å SPILLE FOR EN KLUBB 

2.4.1 Unntak: avtale om overbygningsklubb og elever ved TVN. 

Unntak: Et herrelag i lavere divisjoner kan benytte inntil to (2) kvinnespillere på banen 

samtidig. Forutsetningen er at disse ikke spiller for et kvinnelag i eliteserien eller 1. divisjon den 

samme sesongen. Lagene trenger ikke å søke om lov til dette. 

 I kvalifiseringsturnering til 1. divisjon kan kvinnespillere ikke benyttes på herrelag. 

 

2.5 OVERBYGNINGSKLUBBER  

 

2.5.3 Lisensen hører hjemme i lisensoversikten til moderklubben, men en kopi skal befinne seg i 

lisensoversikten til overbygningsklubben. Lisensen skal tilsvarer spillet på det høyeste nivået. 
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2.6 SPILLERE FRA TOPPVOLLEY NORGE 

2.6.1 Spillere fra TVN må være medlem av en moderklubb tilsluttet NVBF og har visse særretter og 

er underlagt spesielle regler. Moderklubben er den klubben eleven er medlem av når 

vedkommende er elev ved TVN (heretter omtalt som klubb). 

Elever ved TVN kan spille seriespill både for klubb og TVN. 

 

2.6.4 En spiller kan spille kamper for både klubb og TVN samme dag, såfremt klubb og TVN ikke 

spiller i samme divisjon. Dersom klubb og TVN spiller i samme divisjon kan spilleren kun delta 

på et av lagene i én serierunde. 

 

2.6.5 I tilfelle kampkollisjon mellom kamper for klubben og kamper for TVN, er det klubben i samråd 

med TVN og spilleren selv som avgjør hvilket lag spilleren skal spille for. 

 

2.6.6 Elever ved TVN som ønsker å melde overgang til en annen klubb, må gjøre det på eget skjema 

innen 01. oktober. I perioden 01. oktober – sesongslutt kan ikke elever ved TVN melde 

overgang. 

 

2.6.7 Overgangen til en annen klubb gjelder både senior og aldersbestemte nivå. Eleven vil 

representere den nye klubben i aldersbestemte NM og senior NM. 

 

2.6.8 Alle overganger skal godkjennes av både TVN og NVBF.  

 

2.6.9 Det er kun mulig for elever ved TVN å melde overgang én gang per sesong. 

 

2.6.10 Maksimalt tre (3) elever av hvert kjønn ved TVN kan foreta overgang til én og samme klubb i 

perioden fra sesongslutt til 1. oktober. 

 

2.7 UTENLANDSKE STATSBORGERE 

2.7.1 Utenlandske spillere som skal spille i lavere divisjoner behøver ikke godkjent internasjonal 

overgang. 

 

2.8 SPILLEROVERGANGER 

2.8.3 Disse forpliktelsene kan kun omfatte at spilleren har; 

• betalt medlemsavgift og treningsavgift 

• levert tilbake idretts- og treningstøy som tilhører klubben 

• gjort opp sine forpliktelser i henhold til spillerkontrakt om slik er inngått (se punkt 2.10 i 

reglement for seniorserier) 

 

2.8.4 Dersom en spiller ikke har spilt for en klubb (enten norsk eller utenlandsk) på 12 måneder, kan 

vedkommende bli spilleklar for en ny klubb når som helst, også i perioden fra 16. desember og 

frem til samtlige serier i NVBF er avsluttet, forutsatt at formalitetene er i orden (se punkt 2.4.3). 

I perioden etter 15. desember skal manuelt overgangsskjema med signatur fra siste klubb og 

ny klubb sendes til NVBF.  

Det skal ikke betales overgangsgebyr. Manuelt overgangsskjema finnes her: 

https://volleyball.no/overganger/ 

 

2.8.5 Unntak kan gis i følgende tilfeller: 

• ved flytting i forbindelse med jobb og militæret etter 15. desember 

• ved opptak til studier etter 15. desember 

https://volleyball.no/overganger/
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En slik ekstraordinær spillerovergang gjelder kun dersom avstanden til klubben det søkes 

overgang fra blir så stor at det ikke er naturlig å fortsette å spille der. For å få innvilget en slik 

spillerovergang må flyttingens omstendigheter kunne dokumenteres. Manuelt 

overgangsskjema med signatur fra gammel klubb og ny klubb sendes til NVBF.  

Det skal betales overgangsgebyr.  

Manuelt overgangsskjema finnes her: https://volleyball.no/overganger/ 

 

 

2.8.7 Den første henvendelsen skal være skriftlig og 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 angående 

overgang gjennom hele sesongen, men det er ikke lov med overgang i perioden 16. desember 

til NVBFs serier er avsluttet. 

 

2.9 OVERGANGER MELLOM/TIL UTENLANDSKE LAG 

2.9.5 Såfremt CEVs og FIVBs reglement ikke regulerer overgang for spillere i skolesystemet i USA 

eller Canada, er spillere fra Norge som spiller på lag i high school eller college i USA og 

Canada fortsatt spilleberettigede for sine norske klubber når de er i Norge. Dette forutsettes at 

spillerne har gyldige medlemskap i klubben og har gyldig lisens for det nivået man spiller på. 

 

2.11 OVERGANG MELLOM LAG I SAMME KLUBB 

 

2.11.3 Dersom en spiller ønsker å bytte fra et høyere rangert lag til et lavere i samme divisjon må det 

søkes om dette til avdeling arrangement og konkurranse – konkurranse@volleyball.no 

 

 Spillerstallen registreres inn i TA i forkant av sesongen, man kan fylle på med nye spillere 

igjennom hele sesongen. I TA kan man hente spillere fra andre lag/overbygningsklubb inn i 

kamptroppen.  

 

2.12 LÅN AV SPILLERE MELLOM LAG I SAMME KLUBB 

  

2.12.1 Maksimum antall spillere som kan benyttes fra et høyere rangert lag til nærmeste rangerte lag 

under, og som ikke gir karantene, er følgende: 

 

2.12.2 Lån av spillere mellom lag i samme klubb som har elite og/eller 1. divisjonslag:   

 

Alder på spillere henviser til fylt alder innen 31.12 det året sesongen starter.   

 

1. divisjon – her kan totalt 4 spillere fra elitelaget spille med aldersbegrensning. Maks 2 

spillere mellom 20 og 22 år og inntil 4 spillere under 20 år (kun 2 spillere under 20 år om man 

allerede bruker 2 spillere mellom 20 og 22 år).   

 

2. divisjon – her kan totalt 4 spillere fra 1. divisjonslaget spille med aldersbegrensning. Maks 

inntil 4 spillere under 20 år. I de tilfeller hvor en eliteserieklubb ikke har lag i 1. divisjon vil man 

kunne bruke maks 2 spillere som er under 20 år fra elitelaget til 2. divisjon.  

 

https://volleyball.no/overganger/
mailto:konkurranse@volleyball.no
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3. divisjon – I de tilfeller en 1. divisjonsklubb ikke har 2. divisjonslag kan to (2) spillere under 

20 år fra 1. divisjonslaget benyttes.  

I de tilfeller hvor en eliteserieklubb ikke har lag i 1. eller 2. divisjon kan maks en (1) spiller 

under 20 år fra elitelaget benyttes i 3. divisjon.  

 

4. divisjon – I de tilfeller en 1. divisjonsklubb ikke har 2. eller 3. divisjonslag kan en (1) spiller 

under 20 år fra 1. divisjonslaget benyttes.  

I de tilfeller hvor en eliteserieklubb ikke har lag i 1., 2. eller 3. divisjon kan maks en (1) spiller 

under 20 år fra elitelaget benyttes i 4. divisjon.  

 

5. divisjon – I de tilfeller en 1. divisjonsklubb ikke har 2., 3. eller 4. divisjonslag kan en (1) 

spiller under 20 år fra 1. divisjonslaget benyttes.  

I de tilfeller hvor en eliteserieklubb ikke har lag i 1., 2., 3. eller 4. divisjon kan maks en (1) spiller 

under 20 år fra elitelaget benyttes i 5. divisjon.  

 

Lån av spillere mellom nærmeste rangerte lag i lavere divisjoner:   

 

Et lag i lavere divisjoner kan låne maksimalt fire spillere fra nærmeste rangerte lag i klubben fra 

et annet lag i lavere divisjon uten at dette gir karantene. Av disse fire spillerne må to stykker 

være under 20 år. 

 

 

Et lag i lavere divisjoner kan låne maksimalt to spillere fra nærmeste rangerte lag i klubben i 

samme divisjon. Av disse må en (1) av spillerne være under 20 år. Spillere kan ikke spille for to 

lag i samme divisjon på en dag.  

 

Det kan lånes inntil to (2) damespillere fra lavere divisjoner fritt til herrelag i lavere divisjoner 

uavhengig av divisjon. Et lag kan fortsatt kun låne maksimalt fire (4) spillere totalt hvor 2 

spillere er under 20 år.   

 

 

EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÅN AV SPILLERE MELLOM NÆRMESTE RANGERTE LAG: 

 

Klubben TOPP har 3 herrelag som spiller i hver sin divisjon 2. div, 3. div og 4. div. 

TOPP 1 (2. div M): kan låne maksimalt fire (4) spillere fra TOPP 2, forutsatt at to (2) av spillerne 

er under 20 år 

TOPP 2 (3. div M): kan låne maksimalt fire (4) spillere til sammen fra TOPP 1 og TOPP 3, 

forutsatt at to (2) av spillerne er under 20 år.  

TOPP 3 (4. div M): kan låne maksimalt fire (4) spillere fra TOPP 2, forutsatt at to (2) av spillerne 

er under 20 år 

 

Klubben BLOKK har kun 2 seniorlag i samme klasse og divisjon.  

BLOKK 1 - kan låne maksimalt 2 spillere fra BLOKK 2, forutsatt at 1 av spillerne er under 20 år 

BLOKK 2 - kan låne maksimalt 2 spillere fra BLOKK 1, forutsatt at 1 av spillerne er under 20 år 

 

 

Klubben SMASH har 4 damelag som spiller ett (1) lag i 2. div, to (2) lag i 3. div og og ett 

(1) lag i 4. div. 

SMASH 1 (2. div K): kan låne maksimalt fire (4) spillere fra SMASH 2, forutsatt at to (2) av 

spillerne er under 20 år 

SMASH 2 (3. div K): kan låne maksimalt fire (4) spillere til sammen fra SMASH 1 og SMASH 3, 

men maks to (2) spillere fra laget i samme divisjon.  
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SMASH 3 (3. div K): kan låne maksimalt fire (4) spillere til sammen fra SMASH 4 og SMASH 2, 

men maksimalt to (2) spillere fra laget i samme divisjon.   

SMASH 4 (4. div K): kan låne maksimalt fire (4) spillere fra SMASH 3, forutsatt at 2 av spillerne 

er under 20 år 

 

 

Klubben KOK har tre (3) lag hvor første herrelaget spiller i 1. divisjon, og de to andre 

lagene spiller i 3. div og de har ett damelag i 2. divisjon. 

KOK 1 (1. div M): KOK 1 (1. div M): En spiller som tas opp i 1. divisjon må følge karantene eller 

være en av de 2 spillerne under 20 år for å fritt kunne spille i lavere divisjon igjen.  

 

KOK 2 (3. div M): kan låne maksimalt 2 spillere til sammen fra KOK 1, forutsatt at begge 

spillerne er under 20 år. Laget kan samtidig låne 2 spillere fra KOK 3, forutsatt at en spiller er 

under 20 år. Laget kan maksimalt låne totalt fire (4) spillere til sammen fra KOK 1 og KOK 3.   

KOK 3 (3. div M): kan låne maksimalt to (2) spillere fra KOK 2, men de kan også låne to (2) 

spillere fra damelaget i 2. divisjon, til sammen fire (4) spillere hvorav to (2) spillere må være 

under 20 år.  

 

 

2.11.4  

 

3 Seriespil let  

3.1 ARRANGØRENS OPPGAVER  

3.1.1 NVBF sørger for å distribuere nødvendig informasjon om serieoppsettet. 

  

3.1.2 Avdeling Arrangement og Konkurranse kan gi dispensasjon fra kravet om minimum 3m 

friområde rundt hele banen, og om takhøyde på min 7 m 

 Mer informasjon om hall finner dere her: 

• Hall for volleyball  

• Standard konkurranse bane for volleyball 

• Idrettshaller – Planlegging og bygging 

 

3.3 VARIGHET  

Det skal beregnes minimum 2 timer for enkeltkamper (inkludert tid til oppvarming). For 

serieturneringer med tre (3) kamper på rad skal det beregnes minimum 7 timer til 

gjennomføring.  

For serieturneringer med fire (4) kamper på rad skal det beregnes minimum 9 timer til 

gjennomføring. 

 

3.4 FLYTTING AV KAMP OG SØKNAD OM OMBERAMMING  

3.4.1 Flyttegebyret er på kr 1000,-. Serieturneringer og enkeltkamper i seriespillet flyttes kun ved 

enighet blant de involverte lagene og gebyret faktureres klubben som ønsker flyttingen.  

Klubben søker gjennom TurneringsAdmin. 

 

Ekstra utgifter til eventuell hallbestilling som følge av omberammingen dekkes i sin helhet av 

søker. 

 

https://www.regjeringen.no/contentassets/2db68158cc544b7588a0565b86ff8e62/50-volleyball-spesialhall_for_volleyball.pdf
https://volleyball.klubb.nif.no/nyheter/PublishingImages/Forms/Thumbnails.aspx
https://volleyball.klubb.nif.no/nyheter/PublishingImages/Forms/Thumbnails.aspx
https://www.regjeringen.no/contentassets/dee978d794694506bba23a57d8a76ea8/v-0989b_idrettshaller_planleging_og_bygging_2016.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/dee978d794694506bba23a57d8a76ea8/v-0989b_idrettshaller_planleging_og_bygging_2016.pdf
https://ta.nif.no/ReschedulingApplication
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3.4.4  Dersom kamp må flyttes pga. problemer med hall, kan NVBF om nødvendig be om 

dokumentasjon på dette. Det må også vedlegges et nytt tidspunkt for arrangementet som ikke 

er i konflikt med de andre involverte lagenes serieaktiviteter. I disse tilfellene blir det ikke 

avkrevd flyttegebyr. 

 

 

3.5 FORCE MAJEURE 

3.5.1 Den/de ansvarlige for laget som er forsinket må be NVBF om å få forholdet vurdert som Force 

Majeure. Søknad skal sendes elektronisk til NVBF senest tre (3) dager etter kampdato og må 

inneholde skriftlig dokumentasjon om forholdet. Det skal påføres kampskjemaet at kampen er 

spilt på dette grunnlaget. Dommerne sender inn rapport om forholdene senest 3. virkedag 

etter oppsatt kamptidspunkt. Rapporten sendes elektronisk til NVBF 

 

3.5.2 Dersom forholdet ikke kan anses å være Force Majeure må den/de ansvarlige – i tillegg til 

sanksjoner ilagt fra NVBF – dekke lagenes utgifter i forbindelse med kampene, herunder reise, 

utgifter til halleie, dommere, trykking av plakater og program, samt tapte publikumsinntekter. 

Inntektstapet beregnes som et gjennomsnitt for lagenes kamper samme sesong. I tilfeller der 

publikum var møtt fram, dokumenteres antallet gjennom antall solgte billetter. Alle utgifter 

skal dokumenteres skriftlig. 

 

3.5.5 Skader regnes som Force Majeure kun dersom skadene er påført samlet for spillerne i en 

ulykke. 

 

3.6 SKADER OG IKKE-EPIDEMISK SYKDOM 

3.6.1 Legeattester som viser at minimum 3 spillere var skadet/syke sendes til administrerende 

myndighet via epost. Frist for å sende dette er senest tre (3) dager etter kampdato. 

 

 

4 Lagenes forpl iktelser i  forbindelse med kamp  

4.1 FRAMMØTETID 

4.1.1 Det er alltid et mål å få kampen(e) spilt, selv om det skulle oppstå forsinkelser. 

Dersom et lag hevder å ha blitt forsinket på grunn av forhold det ikke selv er herre over, skal 

kampen utsettes så langt det er praktisk mulig. 

 

 Det skal påføres kampskjemaet at kampen er spilt på dette grunnlaget. 

 

Arrangørlaget eller dommerne avgjør IKKE hvorvidt det er Force Majeure. Det tar 

administrerende myndighet stilling til i ettertid. 

 Lagenes ansvar er å gjennomføre kampen så sant det lar seg gjøre rent tidsmessig. 

 

Dersom et lag ankommer hallen senere enn 30 minutter etter oppsatt kampstart og ikke kan 

dokumenteres at det er gode grunner for dette, skal laget bøtelegges og tape kampen 0-3. 

 Dette avgjøres av administrerende myndighet. 
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4.2 ANTALL SPILLERE 

4.2.1  Dersom et lag stiller til start med færre enn 6 spillere taper laget kampen 3-0 (75-0). Kampen 

skal likevel spilles dersom laget møter opp med minimum 4 spillere. Resultatet fra kampen 

registreres med tap 0-3 (0-75) for laget med færre enn 6 spillere. 

Dersom et lag ikke kan gjennomføre kampen med 6 spillere på banen taper laget kampen og 

motstanderen tildeles de nødvendige poeng for å vinne kampen.  

 

 

Til deltakelse i NM Senior skal det til enhver tid være 6 spillere på banen. 

 

4.3 LISENSLISTER/KAMPTROPP 

4.3.1  Oversikten over betalte lisenser hentes fra SportsAdmin og sjekkes automatisk gjennom 

TurneringsAdmin.  

Dersom laget ikke har mulighet til å legge inn kamptropp i TA før kamp skal kampens 

førstedommer kontrollere lisensdokumentasjon mot spillerlisten/kamptroppen. 

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

merknadsrubrikken i kampskjemaet.  

 

4.4 DRAKTSETT 

I 2. divisjon skal lagene stille med like drakter (trøye og shorts). Trøyene skal være nummerert 

foran og bak. 

For 3. divisjon og lavere er det ikke krav om lik shorts. Ellers er kravet likt som for 2. divisjon. 

 

5 Dommere 

5.1 DOMMERLISENS 

5.1.1 Dommere som har løst spiller- eller trenerlisens trenger ikke egen dommerlisens. 

 

5.3 MANGLENDE DOMMER 

5.3.1 Dersom en dommer mangler i TA eller ikke dukker opp 30 minutter før kampstart, må 

arrangøren/hjemmelaget straks forsøke å kontakte vedkommende dommer, eventuelt forsøke 

å finne en erstatter slik at kampen kan spilles. Arrangør/hjemmelag skal kontakte avdeling 

Arrangement og Konkurranse og lederen av Regionalt DK om situasjonen.  

Dersom én eller begge dommerne mangler ved kampstart, skal dette påføres kampskjemaet. 

Om det ikke finnes annen løsning, kan dommer(ne), som siste mulighet, også være medlem av 

én av de to klubbene som skal spille. I dette tilfellet er det ingen krav til at kampen skal 

dømmes av autorisert dommer. 

 

5.4 ANTREKK  

5.4.1 Dommer med ikke godkjent dommeruniform får kun halvt honorar. 

 

5.5 HONORAR  

5.5.1 2. div: 430,- per kamp per dommer. 

 3.div. og lavere: 320,- per kamp per dommer. 
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5.6 REISE- OG KOSTUTGIFTER  

5.6.1 Dersom billigste reisemåte korresponderer dårlig med den oppsatte kamptiden (mer enn én 

times ekstra tidsforbruk totalt ved kortere reiseavstander), skal dommer etter dokumentert 

krav få dekket utgifter for bruk av privatbil.  

 Satsene er:  

kjøregodtgjørelse etter statens satser 

diettgodtgjørelse; 

• diett; reise + kamptid 6-12 timer: kr 200,- 

• diett; reise + kamptid over 12 timer: kr 300,- 

eventuell overnatting dekkes av arrangørklubben etter regning 

 

              Honoraret, samt eventuelle utgifter til kost og reise, utbetales over nettbanken innen 

fjorten (14) dager etter innsendt dommerregning i TA. Dersom honoraret og utgiftene til reise 

og diett ikke er utbetalt innen fjorten (14) dager straffes klubben med en bot på kr. 500,-. Ved 

gjentatt overtredelse dobles boten for hver gang. 

 

5.9 DOMMERE I LAVERE DIVISJONER  

5.9.1 Dommerkompetansen i 2. divisjon er satt til dommer 2. Eventuell bruk av Dommer 1 avgjøres 

av den regionale DK. 

For 3. divisjon eller lavere er kravet satt til dommer 1. 

Administrerende myndighet organiserer dommere i samarbeid med regional DK. 

 

5.9.2 Avdeling Arrangement og konkurranse / DK / den regionale dommerkomitéen er ansvarlig for 

uttak av dommere til lavere divisjoner.  

 

5.9.3 Hjemmelaget må stille med dommere hvis det ikke er oppnevnt dommere i TA. 

I serieturneringer kan lag som ikke spiller settes til dommeroppgaver. Lag skal da stille med 

følgende: 

• 1. dommer 

• 2. dommer 

• Sekretær 

• 2 linjedommere 

Hvis lagene og dommere er enig kan man gjennomføre kampen uten linjedommere. 

 

Dersom dommer ikke møter til kamp, og det finnes dommere med godkjent utdannelse som 

dømmer kampene skal de ha honorar for de kampene de dømmer. Det skal vises godkjent 

dokumentasjon på dommerutdannelsen. 

I disse tilfeller har ikke dommerne krav på reisegodtgjørelse eller diett. 

 

6 Trenere 

6.1 TRENERLISENS  

6.1.1 Trenere som har løst spillerlisens trenger ikke egen trenerlisens. 

 

6.1.2 Mer informasjon om Trenerutdanning finnes på www.volleyball.no   

 

8 Overtredelser  

http://www.volleyball.no/
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8.6 ANDRE OVERTREDELSER  

8.6.1 Sanksjonsutvalget kan deretter sende saken til Forbundsstyret som kan gå til ytterligere 

straffereaksjoner iht. kapittel 11 «Straffebestemmelser» i NIFs lov. 

 

8.7 BØTENES STØRRELSE  

8.7.1 Følgende satser er gjeldende: 

▪ for mindre forseelser: første gang kr 600,-, andre gang kr 1000,- 

▪ for forseelser: minimum kr 1000,-  og maksimum kr 7.000,- 

▪ for grove forseelser: minimum kr 15.000, - 

Bøter av en viss størrelse (til og med kr 1000,-) kan ikke ankes, de kan kun påklages til samme 

instans. 
 

Administrasjonsmyndighet kan bøtelegge klubb/lag for en sum opptil kr. 20.000, - for overtredelser, 

mindre forseelser og brudd på reglement og administrative reguleringer for lavere divisjoner.  

 

8.8 PURREGEBYR  

8.8.1 Purregebyret er satt til kr 35,- per purring. 


