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Endringer i  reglement fra 2021-22 ti l  2022-23 

Reglement NM Regionlag volleyball 

Punkt Gammel formulering Ny formulering Kommentar til endring 

1.3 og 1.4 Landet er inndelt i åtte konkurransesoner 

som kan stille med et lag hver i hver klasse. 

 

NM Regionlag består av inntil åtte lag, dvs. 

et fra hver konkurransesone. 

Landet er inndelt i åtte konkurransesoner som kan stille 

med lag i mesterskapet. Det åpnes for at region Øst kan 

stille med to lag i hver klasse. 

NM Regionlag består av inntil ni lag, dvs. et fra hver 

konkurransesone og inntil to lag fra region Øst. 

Øst er et stort geografisk område, 

med mange spillere i aktuell 

aldersgruppe. 

3.6.1 Innledende kamper spilles i puljer for NM  

Regionlag. Ved 8 lag deles lagene i to puljer 

der pulje A består av seed 1, 4, 5 og 8 og 

pulje B består av seed 2, 3, 6 og 7.  

 

Innledende kamper spilles i puljer for NM Regionlag. 

Ved 6-8 lag deles lagene i to puljer der pulje A består av  

seed 1, 4, 5 og 8 og pulje B består av seed 2, 3, 6 og 7.  

Ved 9 lag deles lagene i tre puljer der pulje A består av  

seed 1, 6 og 7, pulje B består av seed 2, 5 og 8, og pulje  

C består av seed 3, 4 og 9. 

Puljeoppsett for inntil 9 lag tas med. 

3.7.1 Antall disponible baner søndag kan 

medføre at kampen om 7.-8. plassen utgår. 

Antall disponible baner kan medføre at enkelte kamper i 

nedre sluttspill utgår. 

Det er ønskelig at alle kamper spilles, 

slik at hvert lag får en unik plassering 

etter mesterskapet.   

3.18.1 Arrangøren avholder Teknisk møte (TM) 

fredag morgen. 

Arrangøren avholder Teknisk møte (TM) før turneringen 

starter. 

 

Teknisk møte torsdag kveld på 

spillerhotellet er aktuelt når alle bor 

samme sted. 

3.18.2 TM er obligatorisk for alle deltakende lag. 

Hvert lag må stille med en (og kun en) 

representant på TM. 

TM er obligatorisk for alle deltakende lag. Hvert lag må 

stille med minst en representant på TM. 

Ønskelig at begge lagets trenere 

deltar. 

4.9.2 Dersom en spiller, dommer eller leder viser 

seg beruset, blir laget til vedkommende 

utvist fra resten av turneringen. Personen(e) 

ilegges en bot på kr. 5.000, -. 

Dersom en spiller, dommer eller leder viser seg beruset, 

blir vedkommende utvist fra resten av turneringen, og 

de vil ilegges en bot på kr. 5.000, -. 

Vi ser ingen gode grunner for å 

beholde kollektiv avstraffelse i denne 

sammenhengen. 
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Reglement senior serier 

Punkt Gammel formulering Ny formulering Kommentar til endring 

1.4.1 - 2. og 3. plass i 1. divisjon, som ikke er 

klubbens 2.lag, spiller kvalifisering til 

eliteserien.   

Ny setning for å presisere. 

1.5.1 - Laget som ender nest sist spiller 

kvalifisering 

Ny setning for å presisere 

2.1.1 En spiller må ha fylt 13 år senest 31. 

desember det året gjeldende sesong starter 

for å være spilleberettiget. 

En spiller må ha fylt 13 år for å være 

spilleberettiget i senior serier. 

Endret for å ta hensyn til 

barneidrettsbestemmelser. 

2.3 Alle spillere og trenere i eliteserien og 1. 

divisjon skal ha gjennomført den til enhver 

tid gjeldende versjon av FIVBs Play Clean, 

http://playclean.fivb.com/.  

Med ny versjon skal spillere og trenere 

gjennomføre Play Clean på ny. 

- Strykes og settes inn i punkt 12 

2.4.2 En spiller kan kun spille for ett (1) lag på 

samme nivå/i samme divisjon i samme 

seriehelg/ serieturnering. Dette gjelder også 

under sluttspills- og 

kvalifiseringsturneringer. 

En spiller kan kun spille for ett (1) lag 

på samme nivå/i samme divisjon per 

klasse i samme seriehelg/ 

serieturnering. Dette gjelder også 

under sluttspills- og 

kvalifiseringsturneringer. 

Tydeliggjort at det gjelder på klasse,  

2.4.6 - Om en spiller deltar i treningsaktivitet 

for en klubb og betaler medlemskap til 

klubben regnes det som å spille for en 

klubb. 

Punkt lagt inn for å presisere hva det vil si å 

spille for en klubb.  

2.6.1-4 - - Hentet inn punkter fra adm reg som hører 

hjemme i et reglement. 
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2.7.3 Internasjonale overganger gjelder frem til 

15. mai da FIVBs overgangstid for 

utenlandske spillere går ut. 

Internasjonale overganger gjelder frem 

til 15. mai den sesongen overgangen 

går ut. 

Ny formulering etter at FIVB har oppdatert 

sitt overgangsreglement til å kunne gjelde 

for flere sesonger om gangen.  

2.11.6 I lavere divisjoner kan en klubb søke 

Avdeling Arrangement og konkurranse om 

Fri Flyt for inntil totalt fem (5) navngitte 

spillere i hver klasse under 20 år eller over 

50 år som fritt kan gå mellom to (2) av 

klubbens lag i lavere divisjoner uten 

karantene. 

 

- Punktet strøket er erstattet med punkt 

2.12.1 

2.12.1 - Et lag kan låne inntil fire spillere fra sitt 

nærmeste rangerte lag, med gitte 

aldersbegrensninger, uten at disse får 

karantene. Se administrativ regulering 

for nærmere bestemmelser. 

Erstatter låneordning og fri flyt med et 

enklere system å forholde seg til for 

klubbene.  

4.2.3 Alle lag i lavere divisjoner skal møte til kamp 

med minimum seks (6) spillere. 

Alle lag i laveste divisjon under 2. 

divisjon kan møte til kamp med fire (4) 

spillere. 

Delt opp og satt som eget punkt.  

5.1.1 Alle dommerne i nasjonale serier skal ha løst 

dommerlisens innen 1.september for 

gjeldende sesong. Dommerne som ikke har 

løst dommerlisens oppnevnes ikke til 

oppgaver inntil lisensen er betalt. 

Alle dommerne i nasjonale serier skal 

ha løst dommerlisens for gjeldende 

sesong. Dommerne som ikke har løst 

dommerlisens oppnevnes ikke til 

oppgaver inntil lisensen er betalt. 

Dato strykes, følges ikke opp uansett. 

Setning to dekker hensikten.  

5.9.1-3 - 5.9.1 Krav til dommerkompetanse er: 

• 2. divisjon: Dommer 2 

• 3. divisjon og lavere: 

Dommer 1 

 

5.9.2 Avdeling Arrangement og 

konkurranse er sammen med 

regional dommerkomite 

ansvarlig for å oppnevne 

Nye punkter hentet inn fra adm reg som 

hører hjemme i reglement. 
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dommere til kamper i lavere 

divisjoner. 

 

5.9.3 Hjemmelaget skal stille med 

dommere dersom det ikke er 

oppnevnt andre dommere til 

kampen. 

 

6.1.4 For lavere divisjoner skal trenerlisens 

fremvises til dommere/sekretariatet før 

kamp/turneringsstart. 

For lavere divisjoner skal trener stå i 

kamptroppen i TA. Her blir lisensen 

sjekket. 

Lagt inn som eget punkt. Endret praksis til 

det som er gjennomførbart.  

7.1.4 Dersom utgiftene blir større enn den totale 

kassen, avgjør NVBF hvordan overstigende 

utgifter skal fordeles. Tilsvarende 

bestemmer NVBF bruken av overflødige 

midler dersom utgiftene blir mindre enn den 

totale kassen. 

Dersom utgiftene blir større enn den 

totale kassen, avgjør NVBF hvordan 

overstigende utgifter skal fordeles. 

Overflødige midler overføres til neste 

sesong. 

Presisert bruk av evt overflødige midler. 

11.3.3 Nr. 1 og 2 i eliteseriens grunnserie mottar 

pengepremie. 

 

Nr. 1 og 2 i eliteseriens grunnserie og 

sluttspill mottar pengepremie. 

 

Lagt inn at sluttspillvinner også mottar 

pengepremie. 

12.1.3 Alle spillere og trenere i lavere divisjoner 

oppfordres til å gjennomføre FIVBs «Play 

Clean», http://playclean.fivb.com/ 

 

Alle spillere og trenere i lavere 

divisjoner oppfordres til å gjennomføre 

Antidoping Norges «Ren utøver», 

https://renutover.no/ 

Endret fra Play Clean til Ren utøver for 

lavere divisjoner. Enklere for norske utøvere 

å forholde seg til. 

 

Administrativ regulering for nasjonale serier  

Punkt Gammel formulering Ny formulering Kommentar til endring 

2.8.1 For sesongen 2022-2023 er 

overgangsgebyret på kr 800,- og gjelder alle 

overgang i senior seriene. 

- Delen er fjernet, overflødig. 

 Dersom en spiller ikke har spilt for en klubb, 

enten norsk eller utenlandsk på 12 måneder, 

Dersom en spiller ikke har løst lisens for 

en klubb, enten norsk eller utenlandsk 

Presisering på når fri overgang gjelder.  

http://playclean.fivb.com/
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kan vedkommende bli spilleklar for en ny 

klubb når som helst. 

på 12 måneder, kan vedkommende bli 

spilleklar for en ny klubb når som helst. 

3.1.1 I kamper med TV-sending er det 

tilleggskrav. Se mer om dette i 

informasjonsbulletin fra NVBF. 

I kamper med TV-sending kan det være 

tilleggskrav satt fra rettighetshaver. 

Arrangør plikter å ha satt seg inn i 

disse. 

Vi har ingen informasjonsbulletin, det står 

rettighetshaver for.  

5.5.1 Dommerhonoraret i Eliteserien kr 1200,- per 

kamp per dommer. 

Dommerhonoraret i 1. divisjon kr. 600,- per 

kampmp per dommer. 

 

Dommerhonoraret følger fastsatte 

satser. 

Satsene settes i egen sak. 

5.5.1 Honoraret, samt eventuelle utgifter til kost 

og reise, utbetales over nettbanken innen 

femte (5.) virkedag etter mottatt 

dommerregning. Dersom honoraret og 

utgiftene til reise og diett ikke er utbetalt 

innen femte (5.) virkedag straffes klubben 

med en bot på kr. 500,-. Ved gjentatt 

overtredelse dobles boten for hver gang. 

Honoraret, samt eventuelle utgifter til 

kost og reise, utbetales over 

nettbanken innen 14 dager etter 

mottatt dommerregning. Dersom 

honoraret og utgiftene til reise og diett 

ikke er utbetalt innen 14 dager straffes 

klubben med en bot på kr. 500,-. Ved 

gjentatt overtredelse dobles boten for 

hver gang.  

 

Endres slik at det følger vanlig fakturapraksis 

for klubbene.  

8.7.1 Følgende satser gjelder: 

▪ for mindre forseelser: første 

gang kr 600,-, andre gang kr 

1000,- 

▪ for forseelser: minimum kr 

1000,- og maksimum kr 

7000,- 

▪ for grove forseelser: 

minimum kr 15 000,- 

Bøter av en viss størrelse (til og med 

kr 1000,-) kan ikke ankes, de kan 

kun påklages innen samme instans. 

- Fjernes. Ligger under satser og gebyrer. 
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8.8.1 Purregebyret er satt til kr 35,- per purring. 

 

- Fjernes 

11.3.3 Vinner av eliteseriens grunnserie mottar kr. 

100 000,-. Nr. 2 mottar kr. 50 000,-. 

 

 

Vinner av eliteseriens grunnserie 

mottar kr. 50 000,-. Nr. 2 mottar kr. 

25 000,-. 

Vinner av eliteseriens sluttspill mottar 

kr 50 000,-. Nr. 2 mottar kr. 25 000,-. 

 

Endret slik at også sluttspillsvinner får 

pengepremier.  

 

Administrativ regulering for lavere divisjoner  

 

Punkt Gammel formulering Ny formulering Kommentar til endring 

1.3.3 Serieavgiften er satt gjennom satser og 

gebyrer på volleyball.no 

Serieavgiften finnes i oversikten over 

regulerte satser, gebyrer og sanksjoner 

på volleyball.no 

Presisering 

1.3.5 1.3.5 Ved trekking av lag etter bekreftet 

plass ilegges følgende sanksjoner:  

 tap av serieavgiften 

 laget blir plassert i den laveste 

divisjonen i sin region påfølgende sesong. 

 klubben får ikke rykke opp med et 

lag til den serien laget trekker seg fra før det 

er gått minimum 2 sesonger, inkludert 

sesongen laget trekker seg fra serien. 

 tidsavhengig bot; 

o trekking av lag etter 01. mai 

medfører en bot på kr 15.000, - 

o trekking av lag etter 15. juni 

medfører en bot på kr 20.000, - 

 Slettet, info som behøves ligger i 

reglementet og satsene finnes på 

volleyball.no 
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o trekking av lag etter 15. august 

medfører en bot på kr 25.000, - 

1.5.1 

 

De 2 dårligst plasserte lagene etter endt 

serie rykker automatisk ned. Dette gjelder 

alle lavere divisjoner. 

 

Antallet lag som rykker ned fra en 

avdeling etter sesongen 2021-22 vil bli 

justert ut fra at antallet lag i seriene 

sesongen 2022-2023 skal tilbake til det 

normerte. I region Øst skal eksempelvis 

antallet lag i 2022-23 være 9. 

 

Der hvor det er flere avdelinger spilles det 

også sluttspill der de 2 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 3 lag rykke ned 

fra 2. divisjon Øst. Kun 2 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. 

 

De 2 dårligst plasserte lagene etter 

endt serie rykker automatisk ned. Dette 

gjelder alle lavere divisjoner. 

 

Der hvor det er flere avdelinger spilles 

det også sluttspill der de 2 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 3 lag 

rykke ned fra 2. divisjon Øst. Kun 2 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. 

Slettet avsnitt 2. 
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2.1 Unntaksvis kan det søkes om dispensasjon 

fra aldersgrensen ved særskilte tilfeller. 

Eventuelle dispensasjonssøknader sendes til 

NVBFs Administrativt konkurranseutvalg 

(AKU) på post@volleyball.no.  

Søknaden skal inneholde en erklæring fra 

foreldre/foresatte der tillatelse for deltagelse 

i serien gis. I tillegg skal klubben vedlegge 

en erklæring om hvordan spilleren skal 

ivaretas i møte med voksne spillere. 

 Utgår når vi nå har lagt inn i reglementet at 

fra den dagen de fyller 13 år kan de delta i 

senior spill.  

2.5.2/2.4.2 En forutsetning for dette er at 

vedkommende har gjort opp sine 

forpliktelser i den klubben vedkommende 

sist var medlem i, og skriftlig har meldt seg 

ut av denne klubben. 

 Slettet, punktet er lagt inn i reglementet 

 

2.5.5/2.4.5 Dersom et lag blir nedlagt, men klubben 

fremdeles er medlem hos NVBF, skal 

spillerne ha overgang etter gjeldende regler. 

I slike tilfeller er det ingen karantene. 

 Slettet, punktet er lagt inn i reglementet 

2.6.2 /2.5.2 For lavere divisjoner: en spiller som skal 

representere overbygningsklubb og 

moderklubb skal fylle 13 år senest 31. 

desember det året sesongen starter og ikke 

ha fylt 20 år før 31. desember det året 

sesongen starter. 

 Dette punktet er slettet etter presiseringene 

som er gjort i pnkt.2.1 og 2.5.2 i reglementet 

2.6.4/2.5.4 For lavere divisjoner: En overbygningsklubb 

kan totalt benytte inntil fire (4) spillere fra 

moderklubben(e) i hver kamp. Ingen av 

disse 4 spillerne kan være fylt 20 år eller mer 

31. desember det året sesongen starter. 

 Dette punktet er slettet etter presiseringene 

som er gjort i pnkt.2.1 og 2.5.2 i reglementet 

2.6.11/2.5.11 Søknaden skal inneholde en skriftlig 

melding om avtalen, signert av 

lederne i begge klubbene. En avtale 

 Dette punktet er slettet etter presiseringene 

som er gjort i pnkt.2.1 og 2.5.2 i reglementet 
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er ikke gyldig før administrerende 

myndighet 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 

administrerende myndighet skriftlig. 

 

2.7.6/2.6.6 Elever ved TVN som ønsker å melde 

overgang til en annen klubb, må gjøre det 

på eget skjema innen 15. oktober. I 

perioden 15. oktober – sesongslutt kan ikke 

elever ved TVN melde overgang. 

Elever ved TVN som ønsker å melde 

overgang til en annen klubb, må gjøre 

det på eget skjema innen 1. oktober. I 

perioden 1. oktober – sesongslutt kan 

ikke elever ved TVN melde overgang. 

Endret på dato fra 15. oktober til 1. oktober 

2.7.10/2.6.10 Maksimalt tre (3) elever ved TVN kan foreta 

overgang til én og samme klubb i perioden 

fra sesongslutt til 15. oktober for menn og 

kvinner. 

Maksimalt tre (3) elever ved TVN kan 

foreta overgang til én og samme klubb 

i perioden fra sesongslutt til 1. oktober 

for menn og kvinner. 

Endret på dato fra 15. oktober til 1. oktober 

2.9.1/2.8.1 For sesongen 2021-2022 er 

overgangsgebyret på kr 800,- og gjelder alle 

overganger i seniorseriene. 

NVBF kan ilegge karantenetid ved 

overtredelser av NVBFs reglement for 

spillerovergang i inntil åtte (8) uker. 

 Dekkes av reglementet 

2.9.2/2.8.2 Bekreftelsen fra tidligere klubb kan gis av 

klubbens leder, nestleder eller 

lisensansvarlig 

 Dekkes av reglementet 

2.9.5/2.8.5 Unntak kan gis i følgende tilfeller: 

• ved flytting i forbindelse med jobb 

og militæret etter 15. desember 

• ved opptak til studier etter 15. 

desember 

Unntak kan gis i følgende tilfeller: 

• ved flytting i forbindelse med 

jobb og militæret etter 15. desember 

• ved opptak til studier etter 15. 

desember 

Lagt til de to siste setningene for hjelp til å 

finne mal, samt presisering.  
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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. 

 

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. Skjema finnes her: 

https://volleyball.no/overganger/ 

 

2.12.3/2.11.3 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 

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/overgangsklubb inn i 

kamptroppen. Følgende regler gjelder 

for lån av spiller fra andre lag. 

Lagt inn mer informasjon vedr. spillerstall og 

bruk av TA. 

2.12.4/2.11.4 Overgang mellom lag i samme klubb som 

ikke gir karantene har følgende 

begrensninger.  

 Alder på spillere henviser til fylt 

alder innen 31.12 det året sesongen starter.   

  

Maksimum antall spillere som kan 

benyttes fra et høyere rangert 

lag til nærmeste rangerte lag 

under, og som ikke gir 

karantene, er følgende: 

 

Vi har fjernet fri flyt ordningen og latt det 

være to tydelige parameter som følger hele 

regelen som er 4 spillere hvor av 2 spiller 

under 20 år. 

 

https://volleyball.no/overganger/
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Maksimum antall spillere som kan benyttes 

fra et høyere lag til nærmeste rangerte lag 

under er følgende: 

 

1. divisjon – her kan totalt 4 spillere fra 

elitelaget spille. Maks 2 spiller under 22 år 

og inntil 4 spillere under 20 år (2 spillere om 

man har benyttet seg av 2 spillere som er 

under 22 år).  

 

2. divisjon – her kan totalt 4 spillere fra 1. 

divisjonslaget spille. Maks inntil 4 spillere 

under 20 år. I de tilfeller hvor 

eliteserieklubben ikke har lag i 1. divisjon vil 

man kunne bruke maks 2 spillere som er 

under 20 år.  

 

3. divisjon – her kan totalt 2 spillere 

uavhengig av alder fra 2. divisjon spille. 

Velger klubben å benytte seg av FRI FLYT 

spillere kan inntil 5 spillere benyttes. Se mer 

under punkt 2.12.5 

I de tilfeller et 1. divisjonslag ikke har 2. 

divisjonslag kan to (2) spillere fra 1. 

divisjonslaget under 20 år benyttes.  

I de tilfeller hvor en eliteserieklubb ikke har 

lag i 1. og 2. divisjon kan maks en (1) spiller 

fra elitelaget under 20 år benyttes i 3. 

divisjon.  

 

4./5.divisjon - her kan totalt 2 spillere 

uavhengig av alder lånes fra lag som spiller 

maks 1 divisjon høyere. Velger klubben å 

benytte seg av FRI FLYT spillere kan inntil 5 

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.  

 

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. 

Det er også lagt inn eksempler som skal 

dekke mange alternativer for klubbene, slik 

at de skal kunne kjenne seg igjen.  
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spillere benyttes på inntil 2. divisjoner 

høyere. Se mer under punkt 2.12.5 

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.  

 

2.12.5/2.11.5 Låne spillere fra lag i egen klubb ELLER fri 

flyt for inntil 5 spillere 

 

En klubb kan velge imellom å bruke enten 2 

spillere uavhengig av alder eller søke om FRI 

FLYT for inntil 5 spillere under 20 år eller 

over 50 år i lavere divisjoner i løpet av en 

sesong.  

 

Låne spillere fra lag i egen klubb/Bruk av 2 

spillere uavhengig av alder:  

• Spillere over 20 år kan spille en 

divisjon lavere eller høyere uten karantene.  

• Spillere under 20 år eller over 50 år 

kan spille opp til 2 divisjoner lavere eller 

høyere uten karantene. 

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 
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• Lagene kan fritt velge inntil to (2) 

spillere de vil benytte/låne fra det nærmeste 

laget, også om lagene spiller i samme 

divisjon uten karantene. Dog kan ikke en 

spiller lånes fra en divisjon høyere og 

benyttes f.eks på klubbens 2. lag i samme 

divisjon. 

• Har man søkt om FRI FLYT kan ikke 

denne ordningen benyttes 

• Benytter man seg av spillere fra 

Elite/1. divisjon er antall spiller totalt fra 

begge ordningene maks. fire (4) i 2. divisjon 

og maks to (2) i 3. divisjon og lavere.  

 

FRI FLYT:  

• Laget må søke om FRI FLYT for inntil 

5 spillere under 20 år eller over 50 år. FRI 

FLYT spillerne skal ikke ha fylt 20 år/må har 

fylt 50 år før 31.12. i det året sesongen 

starter.  

• FRI FLYT spillere kan fritt gå mellom 

to av klubbens lag i lavere divisjoner med 

inntil 2 divisjoner lavere eller høyere uten 

karantene.   

• FRI FLYT-spillere kan kun omfattes 

av én FRI FLYT-avtale.  

• Det laget vedkommende spiller 

første seriekamp for er det laget 

vedkommende tilhører. 

• Søknadsfrist for fri flyt spillere er 1. 

november.  

• Ingen spillere er spilleberettigede 

ihht unntaket nevnt over før spillerens klubb 

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 senior lag 

i samme klasse og divisjon.  

BLOKK 1 - kan låne maksimalt 2 spillere 

fra BLOKK 2, forutsatt at 1 av spillerne 

er under 20 år 
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har mottatt bekreftelse på at søknaden er 

godkjent. Fri Flyt skjema finnes her.  

 

Dersom klubben ønsker å benytte seg av 

andre spillere enn «fri flyt» eller flere enn to 

spillere uavhengig av alder, må gjeldende 

karantenebestemmelser følges. 

 

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.  

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): 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 
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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.  

 

 

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.  

 

Søknaden følger skjemaet som inneholder 

opplysninger om lagets navn og divisjon, 

aktuell kamp/serieturnering med 

opprinnelig kamptidspunkt og ny kamptid, 

og opprinnelig oppsatt hall og ny hall, samt 

en begrunnelse for søknaden.  

 

Klubben søker gjennom TurneringsAdmin. 

 

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. 

Fjernet avsnitt 2, da informasjonen som 

behøves allerede ligger i TA.  

3.6.1 Legeattester som viser at minimum 3 spillere 

var skadet sendes til administrerende 

myndighet via epost. Frist for å sende dette 

er senest tre (3) dager etter kampdato. 

 

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. 

 

Endret fra skadet til skadet/syke 
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Reglement aldersbestemt 

Punkt Gammel formulering Ny formulering Kommentar til endring 

1.1.1 Ungdomsserie i volleyball arrangeres i 

klassene U15, U17 og U19 for begge kjønn. 

• Regional ranking i hver av de 

syv (7) regionene i Norge.  

 

Ungdomsserie i volleyball arrangeres i 

klassene U15, U17 og U19 for begge 

kjønn. 

 

Unødig kommentar 

1.3.1 Ungdomsserien består av enkeltstående 

turneringer i hver de seks (6) 

rankinggruppene/klassene (U15 jenter, U15 

gutter, U17 jenter, U17 gutter, U19 jenter og 

U19 gutter) i hver konkurransesone.  

Ungdomsserien består av 

enkeltstående turneringer. 

Unødig tekst 

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. 

For å kunne stille lag skal all gjeld til Norges 

Volleyballforbund som er påløpt innen 1. 

august, være betalt, innen 1. september. 

Vanlige rutiner for rentebelastning og 

eventuell inkasso følges også overfor 

klubber med gjeld. Lag kan likevel få delta 

dersom klubben har inngått avtale med 

NVBF om oppgjør av slike økonomiske 

forpliktelser. 

 

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. 

Denne informasjonen kan stå på ei 

informasjonsside og ikkje i eit reglement. 
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2.2.4 Kvitteringer eller utskrift fra SportsAdmin av 

lagets lisensspillere med gyldig lisens, skal 

medbringes og leveres teknisk arrangør for 

kontroll før første kamp. Lagleder MÅ levere 

spillerliste med lisensoversikt i 

hovedsekretariatet før turnering begynner. 

Arrangør sender spillerlisten sammen med 

kampskjema til konkurranse@volleyball.no. 

 

Lagleder MÅ levere spillerliste med 

lisensoversikt til teknisk arrangør før 

turnering begynner. Arrangør sender 

spillerlisten sammen med kampskjema 

til konkurranse@volleyball.no. 

 

Tar bort at dette skal vere utskrift eller 

kvittering, då dette helst skal gjerast digitalt. 

2.4.7  Om en spiller har lisens i en klubb 

regnes det som å spille for en klubb. 

Nytt punkt. Same som seniorreglementet.  

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 med vedlagt kvittering for 

betalt overgang.  

 

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.  

 

Ein skal ikkje betale overgangsgebyr dersom 

ein ikkje har spelt for ein klubb dei siste 12 

mnd. 

2.7.9 Innvilget overbygningsavtale gjelder for én 

sesong av gangen og opphører automatisk 

15. mai.  

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. 

Presisering. 

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  

Nytt punkt. 

Nokre gonger får ein søknad frå klubb om 

dispensasjon. Her vil ein kunne sjå at dette 

er mogleg og at ein ikkje må søke. 

mailto:konkurranse@volleyball.no
mailto:konkurranse@volleyball.no
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 Dette er spesielt aktuelt på små stader og i 

små klubbar der det er utfordringar med å 

stille med lag. 

2.9.2 Det er tillatt å ha inntil to(2) jenter på banen 

på guttelag som deltar i turneringer i 

ungdomsserien. 

 

Det er tillatt å ha inntil tre (3) jenter på 

banen på guttelag som deltar i 

turneringer i ungdomsserien. 

 

Tilrettelegging for små klubbar/miljø slik at 

fleire på eit lag får speletid. 

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.  

 

 Nytt punkt 

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. 

 Nytt punkt 

4.2.3 Dersom en protest tas til følge, 

tilbakebetales protestgebyret. Ellers 

beholdes protestgebyret av 

administrasjonsmyndighet. 

 

Dersom en protest tas til følge, 

tilbakebetales protestgebyret. Ellers 

beholdes protestgebyret av 

arrangørklubb. 

 

Juryens avgjørelse skal tas på stedet, 

umiddelbart etter at saken er fremmet. 

Då er det naturleg at dei betaler til arrangør. 

4.3.2 Det anbefales at følgende matrise brukes Følgende matrise kan brukes, men her 

vil rammefaktorene virke inn på 

oppsettet 

Bakgrunn for formuleringa, er at 

rammefaktorar som antal baner, antal dagar 

etc vil virke inn for val av puljespel. 

7.2 Dersom en avgift, gebyr, kontingent, 

egenandel, lisens eller bot ikke betales innen 

forfall, vil det påløpe et purregebyr på kr. 

35,-. NVBF er forpliktet til å inndrive 

utestående fordringer. Omkostninger (renter 

og gebyr) inklusive inkasso-omkostninger 

 Ta bort, treng ikkje å stå i reglementet. 
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(salær) kommer i tillegg til selve 

fakturabeløpet. 

 

 

Reglement for NM aldersbestemt 

Punkt Gammel formulering Ny formulering Kommentar til endring 

3.1.1 Tabell over konkurransesoner  Informasjonen i tabellane er like, men ein 

har tatt bort informasjon som gjentek seg i 

kvar linje. 

3.3.1 De påmeldte lagene seedes i forhold til 

ranking i regional ungdomsserie samme 

sesong. 

De påmeldte lagene seedes i forhold til 

ranking i regional ungdomsserie, samt 

lagets/spillernes prestasjoner i øvrige 

serier. 

Dette er ei betre løysing, ettersom det 

varierer kor mange lag som deltek i kvar 

region. 

3.10.1 Kvalifiserte lag må bekrefte sin deltagelse i 

landsfinalen senest tre – 3 – dager etter at 

de er kvalifisert. Dette gjøres til Avdeling 

Arrangement og Konkurranse. 

 

Kvalifiserte lag må bekrefte sin 

deltagelse i landsfinalen senest tre – 3 

– dager etter at de er kvalifisert. Dette 

gjøres ved å melde på laget i 

Profioxio og sende mail til 

konkurranse@volleyball.no 

 

 

Presisering 

3.10.2 Innen fem – 5 – dager etter kvalifiseringen 

(NM U15, U17 og U19) må Avdeling 

Arrangement og Konkurranse bekrefte 

lagenes deltagelse, lagene må melde seg på 

via Profixio innen samme frist 

Ta bort Det ligger nok informasjon om temaet i 

punkt 3.10.1 

3.10.3 Dersom kvalifiserte lag ikke stiller i 

landsfinalen, skal Avdeling Arrangement og 

Konkurranse fylle opp med det angitte antall 

lag i hver klasse fra region ved å gi tilbudet 

til dårligere plasserte lag i 

Dersom kvalifiserte lag takker nei til å 

delta i mesterskapet, skal Avdeling 

Arrangement og Konkurranse gi 

tilbudet til lag som ikke kvalifiserte seg, 

slik at klassen får ønsket antall lag. 

Tilbudet går først til neste lag på 

Presisering. 
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regionsmesterskapene etter tur ut fra 

resultat. 

resultatlista fra samme 

konkurransesone, deretter gjøres en 

totalvurdering. 

3.13.2 I innledende runder av regionsmesterskapet 

dømmer lagene hverandre. Hvert lag har 

ansvar for å melde inn til turneringsarrangør 

når de kommer til hallen hvem som skal 

dømme lagets kamper (1. og 2. dommer). 

 

I innledende runder av 

regionsmesterskapet dømmer lagene 

hverandre. 

Ta bort unødig tekst då dette ikkje blir 

gjennomført. 

5.5.2 Følgende informasjon distribueres på 

arrangørens hjemmesider innen seks (6) 

uker før landsfinalen: 

 

Følgende informasjon distribueres på 

arrangørens hjemmesider to uker før 

regionsmesterskapet i den klassen vert 

gjennomført.  

 

Meir forutsigbart for brukarane. 

5.15. 5.15.1 NVBF sentralt har alle 

senderettigheter dersom det er aktuelt 

med fjernsyns-, internett- eller 

radiooverføringer. Det samme gjelder 

dersom det skal gjøres opptak for 

senere framvisning. 

 

5.15.2 Dersom arrangøren ønsker å 

formidle arrangementet via 

overføring eller opptak, må dette 

avklares med NVBF.  

NVBF har videre følgende 

rettigheter: 

(1) Å knytte sponsornavn til 

arrangementet 

(2) Nettreklamen 

(3) 24 meter arenareklame på godt 

synlig plass i hallen 

(4) En 1/1-side i programmet til 

NVBF har alle senderettigheter dersom 

det er aktuelt med TV- eller web-

overføringer. Det samme gjelder 

dersom det skal gjøres opptak for 

senere framvisning. 

Forenkle 



 

21 

 

sponsorer og 1/1-side til hilsen fra 

presidenten 

(5) Reklame over høyttaleranlegget to 

ganger hver dag  

 

 

Reglement minivolleyball 

Ingen endringer, kun språkvask. 

 

Reglement teenvolleyball 

Ingen endringer, kun språkvask. 

 

Reglement for NM Senior 

Her er administrativ regulering lagt inn i reglementet der det var mest fornuftig, og hele adm. reg. fjernes. Arrangementsprosedyrer behandles administrativt.  

Se spesielt på punkt 6.2.1 

Punkt Gammel formulering Ny formulering Kommentar til endring 

3.2.2 - Regionscupen arrangeres som en stor 

turnering med åpen påmelding. 

Hentet inn fra adm reg. Beskrivelse av 

hvordan RC arrangeres.  

3.5.1 Alle kamper spilles best av tre sett, der de to 

første spilles til 25, og et evt. avgjørende sett 

til 15 poeng. 

Avdeling Arrangement og konkurranse 

bestemmer kampformat basert på 

antall lag og tilgjengelig hallkapasitet. 

Skrevet om etter hvordan det praktiseres. 

Hallkapasitet per lag er avgjørende for 

hvordan kampene kan gjennomføres. Målet 

er fortsatt vanlig 3 sett til 25 (15) 

3.9.3 Dommerhonorarene følger satsene for 

dommerhonorar i 2. divisjon 

Dommerhonorarene følger fastsatte 

satser av NVBF. 

Klargjøring av hva som gjelder. 2.div satser 

stemmer ikke for RC 

3.9.4 - Ved påmelding til Regionscup skal 

hvert lag melde inn minimum to 

dommere. 

Punkt lagt til for å tydeliggjøre hva som er 

reglement for påmeldt lag.  

3.10 I alle kampene skal lagene spille i drakter i 

henhold til reglement for senior serier. 

 

3.10.1 Lag fra 2. divisjon skal som 

minimum stille i like overdeler 

og underdeler. Draktene skal 

være nummererte 

To nye punkt lagt til for å presisere og for å 

slippe lete i flere reglement.  
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3.10.2 Lag fra 3. divisjon og nedover 

skal som minimum stille i like 

overdeler. Draktene skal være 

nummererte 

 

5.2.3 - Lag fra eliteserien plasseres i 

åttendelsfinalene ut fra regional 

tilknytting. Ved flere elitelag i samme 

konkurransesone, avgjøres fordelingen 

for disse lagene ved trekning. 

Tatt inn fra adm reg. Hører hjemme i 

reglement.  

5.3.2 Åttendedelsfinalene skal gjennomføres i 

henhold til krav i 1.divisjon. 

Åttendedelsfinalene skal som minimum 

gjennomføres i henhold til krav i 1. 

divisjon, med unntak av datavolley for 

klubber fra lavere divisjoner. 

Tydeliggjort at datavolley ikke er et krav for 

lavere divisjoner. Resten skal være med, 

også escore.  

5.11.2 Ved kamper der forskjellen i utgifter 

åpenbart er større enn regulert beløp, skal 

laget med minst utgifter innbetale 

halvparten av den beregnede forskjellen til 

det andre laget før kampen spilles. 

- Punkt fjernes. Det er ikke noe som skjer. 

6.2.1 Kvartfinalene spilles som enkel kamp. 

Semifinalene spilles som dobbelt oppgjør 

med hjemme- og bortekamper 

Kvart- og semifinalene spilles som 

enkel kamp. 

NM er cup, og det skal handle om å være 

best den ene dagen. Når alle andre rundene 

i NM spilles om enkeltkamp, så gir det mest 

mening at også semifinalene gjør det. I 

tillegg frigjør det en viktig helg til seriespill 

før jul. 

6.2.2 Dersom det står 1-1 i kamper er poenglikhet 

etter to kamper i semifinalen spilles 

det Golden Set. 

Kamp mellom lag A og lag B 

Lag A – Lag B (3-0) og Lag B – Lag A 

(3-1) => Golden Set 

Lag A – Lag B (3-0) og Lag B – Lag A 

(3-2) => Ikke Golden Set 

- Punkt fjernes som konsekvens av 6.2.1 
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 Ett Golden Set starter 3 minutter 

etter endt kamp.  

 

7.13.2 Tilskudd fra NVBF til finalelagene er 

beskrevet i administrativ regulering. 

 

Tilreisende finalelag gis et reisetilskudd 

på kr. 10 000,-. 

Finalelag gis 7 dobbeltrom fra lørdag til 

søndag. 

Finalelag gis 17 bankettbilletter. 

Finalelag gis 17 finalebilletter.  

 

Inn i reglement fra adm. reg. 

7.13.3-5   Nye punkter hentet inn fra adm. reg. 

9.1.3 - Brudd på punkter i reglementet kan 

medføre sanksjoner for klubben. 

Nytt punkt.  

 

 

 

 

 

Reglement MVGS 

Punkt Gammel formulering Ny formulering Kommentar til endring 

3.15 Nytt punkt Velg mellom to typer spillerbytter: 

  1. «Volleyballmåten» - Dvs. en spiller 

ut og en spiller inn, og evt. bytte første 

spiller tilbake. Da har man maks 6 

spillerbytter pr. sett. 

2. «Skolevolleymåten» - Dvs. man 

rullere inn/ut spillere på serve. Da må 

alle lagets spillere være ute hver sin 

gang, bytt spiller for spiller (jente for 

jente og gutt for gutt i miks) 

 

Nytt punkt. 
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2.1.5 En spiller kan delta på lag i flere klasser 

under kvalifiseringene. 

En spiller kan kun delta i én klasse 

under kvalifiseringene. 

Forenkling 

    

    

    

    

 


