
  

V E D L E G G  T V N  
 

OVERSIKT OVER REGLER KNYTTET TIL TOPPVOLLEY NORGE 

SESONGEN 2022-2023 

Versjon 08.02.2022 Administrasjonen NVBF 

Vedtatt 25.03.2022 Forbundsstyret 



1 

 

 

INNHOLD 

Om skolens lag i seriespill ..................................................................................................................................... 2 

Om spill for egen klubb og for TVN .................................................................................................................. 2 

Om elever som melder overgang til ny klubb ............................................................................................... 3 

 

 

  



2 

 

Om skolens lag i  seriespi l l  

FRA ADMINISTRATIV REGULERING FOR ELITESERIE OG 1. DIVISJON   

1.2.2  TVN spiller kun en kamp mot hvert av motstanderlagene, og den spilles på hjemmebanen til 

TVN. TVN ivaretar losji for de lag som har behov for overnatting.   

  

1.2.3 Før sluttspill Mizunoliga begynner, trekkes TVN fra tabellen og lagene justeres deretter.   

  

1.3.1 ToppVolley Norge (TVN) plasseres direkte i eliteserien og 1.divisjon.  
 

1.3.3  TVN betaler halv serieavgift for både eliteserien og 1.divisjon.   

 

1.4.1 Før vinneren av 1.divisjon og lag som skal delta i kvalifisering til eliteserien skal 

bestemmes, trekkes lag fra TVN fra tabellen. Resterende lag justeres deretter.   

 

1.5.1 Før nedrykk fra eliteserien og 1.divisjon bestemmes, trekkes lag fra TVN fra 

tabellen. Resultatene for lagene mot TVN blir stående.   

   

KOMMENTAR:   
Ledelsen ved TVN kan vurdere fra sesong til sesong om skolen ønsker å stille lag i eliteserien og/eller i 

1. divisjon. Lagene til TVN spiller halv serie, dvs. kun hjemmekamper mot alle lag.   

Etter endt seriespill trekkes TVN-lagene ut av sluttabellen, og de øvrige lag justeres deretter. Poeng 

fra andre lags kamp mot TVN er tellende i serien. TVN sine lag er ikke involvert i opprykk, nedrykk eller 

sluttspill i nasjonale serier.   

  

Om spi l l  for egen klubb og for TVN  

FRA ADMINISTRATIV REGULERING FOR ELITESERIE OG 1. DIVISJON   

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). 

 

2.6.2 Elever ved TVN kan spille seriespill både for klubb og TVN (Moderklubb og TVN). Imidlertid 

kan ikke elever ved TVN spille for to lag i samme divisjon. Det betyr at elever ved TVN som i 

utgangspunktet kvalifiserer til 1.div-. eller eliteseriespill ved TVN, og som har en moderklubb i 

samme divisjon, må foreta et valg før seriestart. 

 

I de tilfeller der moderklubb er i eliteserien, og spiller kvalifiserer til spill på 1. divisjonslaget til 

TVN, kan spilleren spille eliteseriekamper for moderklubb. Tilsvarende kan det tillates at spiller 

som kvalifiserer for eliteserielaget for TVN, kan spille 1. divisjon for moderklubb. 

 

2.6.2 Tilpasninger for TVN sin deltagelse i eliteserien og 1. divisjon forutsetter at TVN stiller sitt 

sterkeste tilgjengelige lag i enhver sammenheng. Videre forventes det at TVN legger sine 

utenlandsaktiviteter til andre perioder enn det som er terminfestet. 

 

Skulle det allikevel være behov for en utvidet fleksibilitet knyttet til disposisjon av tilgjengelige 

spillere, for å imøtekomme forutsetningen om å stille sterkeste tilgjengelige lag, vil det kunne 

innvilges dispensasjon for navngitte spillere, oversendt AKU minimum syv dager før berammet 
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kamp. Dette for å ivareta mulige kollisjoner med andre aktiviteter, og for å ivareta 

enkeltutøverens sportslige utvikling på en best mulig måte. 

NB! Dette gjelder ikke de spillerne som spiller for moderklubber i enten eliteserien eller 1. 

divisjon. De kan kun spille i sin respektive divisjon for TVN.  

 

2.6.3 En spiller kan spille kamper for både klubb og TVN samme dag, så lenge klubb og TVN ikke 

spiller i samme divisjon. 

 

2.6.4 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. 

 

 

  

KOMMENTAR:  

TVN er ikke en klubb. Lag fra skolen kan derfor ikke delta i NM.   

Elever ved TVN må være medlem av en av NVBFs klubber i tiden de er elever ved skolen. En elev ved 

TVN representerer egen klubb i aldersbestemte NM og NM senior.  

 

Elever som deltar på et av TVN sine lag i nasjonale serier kan ikke spille seriekamper for egen klubb i 

samme divisjon. De elever dette er aktuelt for må altså gjøre et valg innen seriestart, og deretter enten 

spille seriekamper for TVN eller for egen klubb hele sesongen i gjeldende divisjon.    

En elev ved TVN kan eksempelvis spille for TVN i Mizunoligaen og for egen klubb i 1. divisjon.  

  

 

Om elever som melder overgang ti l  ny klubb  

 

FRA ADMINISTRATIV REGULERING FOR ELITESERIE OG 1. DIVISJON   

  

2.6.5 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. 

 

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

representere den nye klubben i aldersbestemte og senior NM. 

 

2.6.7 Alle overganger skal godkjennes av både TVN og NVBF.  

 

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

 

2.6.9 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. 

 

  

KOMMENTAR:  

Maksimalt tre gutter og tre jenter som er elever ved TVN kan melde overgang til samme klubb hvert 

år. At overgangen skal meldes så tidlig i sesongen skaper forutsigbarhet for moderklubben med tanke 

på deltakelse i aldersbestemte RM i januar og NM i mars. Erfaring har vist at spillere med godt tilbud i 
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hjemklubben likevel kan ønske seg å melde overgang til andre klubber pga. nye kontakter som 

opprettes på TVN.    

 


