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Til  al le volleyballklubber  

NVBF har i sitt strategiarbeid løftet opp målsettingen om at våre klubber og medlemmer skal møte et 

samsvarende aktivitetstilbud i hele landet. Rammer for aktiviteten, eksempelvis påmeldingsfrister, pris 

for deltakelse og rutiner for kampoppsett, skal være de samme uansett hvilken konkurransesone man 

tilhører. 

 

Her følger en presentasjon av NVBFs regionale volleyballaktivitet planlagt for sesongen 2022-2023. 

 

 

Det er viktig å presisere at dette er et tillegg til reglementene og de administrative 

reguleringene som alle klubber plikter å sette seg inn i. 

 

 

INNHOLD 

Til alle volleyballklubber .............................................................................................................................................................. 1 

Innhold .......................................................................................................................................................................................... 1 

Seriespill ........................................................................................................................................................................................ 2 

Seniorserier - lavere divisjoner ........................................................................................................................................ 2 

Aktiviteter for ungdom og barn:..................................................................................................................................... 2 

Påmelding til US-runder/RM/MVGS/Ungdomsskolemesterskap/minivolley/teenvolley ........................ 3 

Deltakelse utenfor egen konkurransesone ................................................................................................................. 3 

Påmelding og tekniske løsninger ........................................................................................................................................ 3 

TurneringsAdmin - TA ........................................................................................................................................................ 3 

Profixio ...................................................................................................................................................................................... 4 

Klubben sitt ansvar/spilleren sitt ansvar........................................................................................................................... 4 

SportsAdmin og MinIdrett ................................................................................................................................................ 4 

Hallfordeling ................................................................................................................................................................................ 5 

Dommere ...................................................................................................................................................................................... 5 

Omberamming av kamper ..................................................................................................................................................... 6 

Viktige datoer/frister ................................................................................................................................................................ 7 

Kostnader ved deltagelse i serier, aktiviteter og turneringer .................................................................................. 8 

Lavere divisjoner ................................................................................................................................................................... 8 

Alle aldersbestemte aktiviteter ........................................................................................................................................ 8 

Til slutt ........................................................................................................................................................................................... 8 

 

 

 

  



2 

 

SERIESPILL   

Seniorserier - lavere divisjoner 

De siste sesongene har vært mye preget av korona og omberamming av kamper, nå håper vi at vi 

endelig får en full, vanlig sesong. 

 

Seriespill i lavere divisjoner består i utgangspunktet av hjemme- og bortekamper. I enkelte 

konkurransesoner er det mer hensiktsmessig med serieturneringer der flere lag spiller flere kamper i 

løpet av samme helg. I noen regioner foregår seriekampene i treningstid på ukedager. Det gjøres 

unntaksvis regionale tilpasninger for å gjøre aktivitetstilbudet best mulig for klubbene. 

 

I lavere divisjoner (2. divisjon og lavere) vil man kunne forvente å få tilbud om ca. 16 seriekamper. 

Avhengig av antall lag eller avdelinger i seriespill vil det bli gjennomført en form for sluttspill for å sikre 

opprykk og nedrykk. 

 

Alle lag som deltok i sesongen 2021-22 er tildelt plass i sesongen 2022-23 i den divisjonen de tilhører 

gitt resultatene. Selv om lagene automatisk er tildelt plass må alle lagene registrer seg med oppdatert 

informasjon i TA. Lag som ønsker å trekke seg eller ønsker å søke om plass i annen divisjon må sende 

en epost til konkurranse@volleyball.no.  

Lag som ikke forholder seg til gitt frist kan risikere å miste sin plass. 

 

NVBF oppfordrer klubber til både å arrangere og å delta på turneringer og cuper i tillegg til deltakelse 

i seriespill. 

 

Det er gode muligheter for klubber å tjene penger på den beste formen for dugnad, å lage gode 

arrangementer. Turneringene går inn i terminplanen til NVBF etter avtale med Avdeling Arrangement 

og Konkurranse. Plassering i terminplanen bestemmes i fellesskap dersom klubben som arrangerer 

ønsker dette. 

 

Nasjonal gallaturnering 

NVBF planlegger å arrangere en landsdekkende gallaturnering for lag i lavere divisjoner i april som en 

avslutning på sesongen. Det er åpen påmelding for alle seniorlag i lavere divisjoner.  

 

 

Aktiviteter for ungdom og barn: 

Ungdomsserien består av turneringsdager for klassene U15, U17 og U19 som settes opp i hver 

konkurransesone. Turneringene opprettes i Profixio og rundene har separat påmelding. Lagene får 

rankingpoeng etter plassering i den enkelte turnering. Etter sesongens siste turnering vil det kåres en 

sammenlagtvinner av serien. Premie gis til de 3 beste lagene. NVBF er ansvarlig for kampoppsett og 

innkjøp av premier. 

 

Norges Cup U21 er to turneringer som arrangeres i løpet av sesongen, en om høsten og en om våren. 

Det er åpen påmelding, og det kåres en sammenlagtvinner etter andre turnering. 

 

Regionale teen- og miniturneringer terminfestes og turneringene opprettes i Profixio av NVBF. Hver 

turnering vil ha separat påmelding. 

 

Organisering teen og mini: 

NVBF inviterer til og lager påmelding gjennom Profixio. NVBF lager kampoppsett i samråd med 

arrangør, bestiller premier og sender ut informasjon til påmeldte lag. Arrangør gjennomfører 

turneringen.  

 

Kampoppsett: 

mailto:konkurranse@volleyball.no
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• Minioppsett – hvert lag skal få ca. 4 kamper, oppsettet vil bli laget i Profixio eller Excel. Varighet på 

en turnering bør ikke være lengre enn 3 timer. 

• Teen 1: ca. 4 kamper 

• Teen 2-4: kampoppsett med sluttspill. 

 

Påmeldingsfrister til barne- og ungdomsaktivitet  

For å skape forutsigbarhet og likhet for alle har man bestemt at påmelding for US-runder stenger 

tirsdager kl. 23.59 snaue to uker før arrangementet. Vi har som målsetting at kampoppsett skal 

utarbeides senest tirsdag før turnering. 

 

For mini- og teenvolleyball er påmeldingsfristen søndag en uke før turnering.  

 

Deltakelse utenfor egen konkurransesone 

Geografi og reiseavstander gjør i noen tilfeller at lag ønsker å delta i seriespill og turneringer utenfor 

egen konkurransesone. Vennligst kontakt konkurranseavdelingen: konkurranse@volleyball.no hvis 

dette gjelder ditt lag. 

 

 

 
 

 

PÅMELDING OG TEKNISKE LØSNINGER 

TurneringsAdmin - TA 

Registrering til seniorseriene skjer gjennom idrettsportalen til NIF, https://idrett.nif.no/. Velg 

TurneringsAdmin og Meld på lag. 

Eventuelt kan man logge direkte inn i TurneringsAdmin (TA) 

Følgende personer vil ha tilgang til å registrere lag  

• For klubben (tilgang til disse rollene gis gjennom SportsAdmin av klubbens leder) 

o Kampansvarlig 

o Leder 

• For hvert enkelt lag (tilgang gis gjennom TA av klubbens leder eller kampansvarlig) 

o Lagleder 

o Trener 

Forskjellen er at klubben kan administrere og registrere lag fra hele klubben, mens de med 

lagrettigheter kun kan registrere eget lag.  

Brukerveiledning til TA finner du på volleyball.no - praktisk info – brukerveiledninger.: 

https://volleyball.no/brukerveiledninger/ 

 

mailto:konkurranse@volleyball.no
https://idrett.nif.no/
https://ta.nif.no/
https://volleyball.no/brukerveiledninger/
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Profixio  

Påmelding til aldersbestemte aktiviteter (US, mini, teen) skjer gjennom Profixio .  

Her vil en også se de regionale turneringene som er planlagt i konkurransesonen. 

 

 

KLUBBEN SITT ANSVAR/SPILLEREN SITT ANSVAR 

SportsAdmin og MinIdrett 

Klubben sitt ansvar: 

• NVBF tar stadig større deler av idrettens fellessystemer i bruk i vårt arbeid, og med det er 

det  viktig at klubbene holder sin kontaktinformasjon oppdatert. Dette gjelder spesielt 

for lederfunksjonen og fakturaadressen for klubben, men desto mer som er lagt inn og 

oppdatert, desto bedre. Bruk gjerne fellesportalen til NIF. 

• Sørge for laglisenser til mini- og teenlag. 

• Generere lisens til nye spillere i sin klubb. 

Spilleren sitt ansvar: 

• Betale individuell lisens og gjennomføre overgang dersom en bytter klubb. Som forrige 

sesong vil lisensbetaling og overganger skje gjennom MinIdrett. 

 

 

 

 

 

https://www.profixio.com/fx/terminliste.php?org=NVBF.NO.VB
https://idrett.nif.no/
https://volleyball.no/lisens-og-forsikring/
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HALLFORDELING 

Hallfordelingsarbeid for kommende volleyballsesong er en kontinuerlig prosess fram mot sommeren. 

Vårt mål er å sikre halltid til kjente og planlagte aktiviteter for sesongen 2022-23. NVBF vil delta på 

hallfordelingsmøter der det er mulig/naturlig. Andre steder er det klubbene som sørger for dette selv. 

God kommunikasjon mellom klubb og NVBF er viktig for å sikre at dette samarbeidet går som det skal.  

 

 

DOMMERE 

Det settes dommerkrav til alle klubber som skal delta med lag i seriespill i lavere divisjoner. Klubben 

må stille med en dommer per lag med relevant dommergrad. Klubber som ikke kan stille med dette 

sanksjoneres i henhold til reglement for hver dommer de mangler. 

 

Før sesongen skal klubbene registrere sine dommere i TA. Dette må gjøres av en som har funksjonen 

dommeransvarlig for klubben i idrettssystemene. 

 

Dommerne kan deretter logge inn selv og legge inn egne detaljer, som kontonummer, når de ikke kan 

dømme og hvilke områder de ønsker å dømme i. 

 

NVBF ved den regionale dommerkomite vil jobbe for oppnevning av dommere i alle kamper. Noen 

steder kan det bli slik at lagene dømmer hverandre i serieturneringer. 

 

Vi vil i år jobbe for at enda flere dommere skal levere sine dommerregninger elektronisk gjennom TA 

og IO. Klubbene og dommere skal sette seg inn i idrettssystemet som kalles IdrettsOppgjør (IO) før 

sesongen. Brukerveiledninger vil ligge på volleyball.no.  

 

Dommerutgifter 

Lavere divisjoner: Laget som står som hjemmelag i kampen dekker.  

NM:   Klubbene som deltar dekker. 

US-runder:   NVBF dekker ungdomsdommere med utdanning og i uniform.  

RM junior:  NVBF dekker ungdomsdommere og oppsatte dommere. 

NC U21:  NVBF dekker oppsatte dommere. 
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OMBERAMMING AV KAMPER 

For sesongen 2022-23 skal alle søknader om omberamming av kamper i seniorserier etter at 

terminlisten er offentliggjort, skje gjennom TA. Klubben som ønsker en kamp flyttet, avtaler dette med 

motstander og fyller ut skjema som ligger i TA under omberammingssøknader. Brukerveiledninger 

ligger på volleyball.no. Husk at nye kampdetaljer (hall, dato, tid) skal ligge i søknaden. 
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VIKTIGE DATOER/FRISTER 

Fristene er bestemt ut ifra et ønske om å sikre forutsigbarhet, med tanke på hallbestilling, for å gi rom 

for god planlegging og dermed legge til rette for et godt sportslig tilbud med tanke på kampoppsett.  

 

2. divisjon pluss 3. og 4. divisjon (Øst) 

20. mai: Bekreftelse seriene i lavere divisjoner stenger. 

Medio juni: Forslag serieoppsett for 2. divisjon (alle regioner) og 3. og 4. divisjon (region Øst) sendes 

til klubbene for gjennomgang. 

To uker etter utsending: Frist for tilbakemelding på serieoppsett for 2. divisjon (alle regioner) og 3. 

og 4. divisjon (region Øst).  

Medio august: Kampoppsett for 2. divisjon (alle regioner) og 3. og 4. divisjon (region Øst) publiseres. 

Etter dette tidspunktet vil all omberamming innebære et flyttegebyr på kr. 1000,-. 

 

Laveste divisjon alle konkurransesoner (dette gjelder også der 2.divisjon er laveste) 

3. juni: Bekreftelse/registrering til samtlige serier lavere divisjoner stenger. 

22. august: Frist for avmelding til laveste divisjon i hver enkelt konkurransesone. 

Innen september: Kampoppsett for laveste divisjon sendes ut.  

En uke etter utsendelse: Frist for tilbakemelding på oppsettet. 
Innen medio september: Kampoppsett for laveste divisjon publiseres. Etter dette tidspunktet vil 

all omberamming innebære et flyttegebyr på kr. 1000,-. 

 

NB! Dersom en klubb ønsker å registrere et lag etter 20. mai/3. juni, skal klubben sende en epost til 

konkurranse@volleyball.no og søke plass i serien. Avdeling Arrangement og Konkurranse vil vurdere 

om det er plass for laget i serien. 

 

Øvrige frister 

Medio mai: NVBF planlegger å publisere terminplan med nasjonale og regionale aktiviteter. 

Justeringer vil kunne forekomme regionalt.  

Innen utgang september: Endelig frist for å terminfeste arrangør, og sted/hall for aldersbestemte 

aktiviteter (U15, U17, U19, mini og teen). 

 

 

 

 

 
 

 

mailto:konkurranse@volleyball.no
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KOSTNADER VED DELTAGELSE I SERIER, AKTIVITETER OG 

TURNERINGER 

En fullstendig oversikt over satser, avgifter og gebyrer ligger på volleyball.no - praktisk info. 

 

Lavere divisjoner 

For sesongen 2022-23 vil serieavgiften øke med 5%, og halleie er ikke inkludert. Klubbene dekker 

halleie for sine arrangement, og det gjennomføres en hallfordeling innad i divisjonen man deltar i. 

Dette skjer i slutten av sesongen, april/mai. 

 

For regionscupen er det hallfordeling mellom deltakende lag.  

 

Faktura for serieavgiften sendes ut i løpet av september.  

 

Alle aldersbestemte aktiviteter 

Påmeldingsavgift faktureres i etterkant av turneringene. 

 

Halleie dekkes av NVBF for følgende aktiviteter: 

• US-runder 

• RM 

• Miniturneringer 

• Teenturneringer  

 

 

TIL SLUTT  

Avdeling Arrangement og Konkurranse jobber kontinuerlig for å holde www.volleyball.no oppdatert på 

sidene som omhandler konkurranseaktivitet. Vi er veldig avhengig av at klubbene er gode til å melde 

inn resultater, oppdatert kontaktinfo, arrangementer, nyhetssaker, bilder og annet for å klare dette. Ta 

gjerne kontakt dersom det oppdages feil eller mangler. 

 

Vi ønsker alle lag velkommen til en ny sesong og gleder oss til masse aktivitet i hallene over hele 

Norge.  

 

David Cox 

Leder Avdeling Arrangement og Konkurranse  

Eva Øfstaas | Gunnar Naas | Elisabeth Bjørvik | Magnus Rodahl | Vibeke Molvik 

https://volleyball.no/avgifter-gebyrer-satser/
http://www.volleyball.no/

