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1 Seriesystemet 
 

1.1 Innledende bestemmelser og klasser 
Norges Volleyballforbunds (NVBF) formål er å fremme volleyballidretten i Norge, 

og representere idretten internasjonalt. NVBFs visjon er «Volleyball = samspill for 

alle».  NVBF består av idrettslag tilsluttet Norges Volleyballforbund. NVBF inndeles 

i regioner. NVBF er tilsluttet Norges Idrettsforbund (NIF) og er underlagt NIFs lov, 

bestemmelser og forskrifter. NVBF er videre tilsluttet det Internasjonale 

Volleyballforbundet (FIVB), det Europeiske Volleyballforbundet (CEV) og NEVZA 

(North European Volleyball Zonal Association). Norges Volleyballforbund styres av: 

1. Forbundstinget 

2. Forbundsstyret 

  

Det avvikles Eliteserie for kvinner og for menn. Eliteserien avvikles hvert år og er 

underlagt NIFs lov, NVBFs lov og NVBFs reglement og bestemmelser/håndbok. 

Serienes navn fastsettes av NVBF og oppgis på det årlige Eliteklubbmøte i mai. For 

sesongen 2014-2015 er seriens navn Mizunoligaen. NVBF fremlegges 

bestemmelsene for Mizunoligaen på Eliteklubbmøte i mai, herunder disponering og 

plassering av NVBFs arenareklame.  Kamper berammet av NVBF arrangeres etter 

Forbundsstyrets bestemmelser. Bestemmelsene gjøres kjent for klubbene før 

sesongstart hvert år. 
      

1.2 Seriestruktur, antall avdelinger og lag 
1.2.1 I Eliteserien er det én avdeling i hver klasse. 

 Hver klasse består av fra og med 4 og til og med 8 lag. 

Om et lag fra ToppVolley Norge (TVN) skal delta i Eliteserien, skal det være 

inkludert i maksimumstallet på 8 lag.  

1.2.2 Serie 

Serien tilstrebes å være ferdigspilt innen uke 16. 

 Mizunoligaen spilles med dobbel serie som grunnserie. Etter grunnserien spilles et 

sluttspill for lagene 1-4 som gjennomføres over 2 konkurransehelger. Lagene spiller 

etter «alle-mot-alle» prinsippet (dobbel serie) første sluttspill helgen. Andre helgen 

spilles semifinaler og finaler basert på resultatene fra første helgen. Laget som endte 

på 2.plass og 1.plass etter grunnserien er arrangører for sluttspillet. Første helgen er 

det laget på 2.plass, mens finalehelgen er det laget som endte på 1.plass etter 

grunnserien som er arrangør. Menn og kvinner deltar på hvert sitt arrangementssted. 

Laget som vinner sluttspillet kåres til seriemester. 

1.2.3 Eliteserien skal hovedsakelig spilles med en kamp hver kamphelg, og det ønskes at 

laget spiller hjemme/borte annenhver kamphelg. Dersom antall deltagende lag i 

serien er oddetall, blir det akseptert at alle lag må ha frihelger for at dette skal gå opp. 

 NVBF skal vurdere muligheten for at alle kampene skal spilles samme dag og på 

samme tidspunkt. 

1.2.3 Poenggiving 

Det benyttes ”italiensk” poenggiving 

a. Seier 3-0 og 3-1 vil gi 3 poeng. 

b. Seier 3-2 vil gi 2 poeng 

c. Tap 0-3 og 1-3 vil gi 0 poeng 

d. Tap 2-3 vil gi 1 poeng   
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1.2.4 NVBF er ansvarlig for oppsett og avvikling av Eliteserien. 

1.2.5. NVBF v/Dommer- og regelkomiteen er ansvarlig for uttak av dommere til 

 Eliteserien.  
  

1.3 Startberettigelse for lag 
1.3.1 Lag som skal delta i Eliteserien skal være kvalifisert for det og skal ha fått innvilget 

Eliteklubblisens for den sesongen det gjelder. 

1.3.2 Et lag er automatisk kvalifisert for spill i Eliteserien ut fra foregående sesongs 

plassering. 

Styret i NVBF kan plassere inn lag fra TVN direkte i Eliteserien. 

1.3.3 Styret til klubben som er kvalifisert for spill i Eliteserien må beslutte om de ønsker å 

søke om Eliteklubblisens. Om de ønsker å delta i Eliteserien må klubbens styre 

fremme søknad om dette til NVBF innen 15. april eller sende melding om at de ikke 

ønsker å delta. (Se retningslinjer for Eliteklubblisens) Laget skal samtidig gi beskjed 

om de ønsker å spille i 1. divisjon i stedet. 

1.3.4 Om en klubb trekker et lag fra deltakelse i Eliteserien skal klubben bli ilagt 

følgende sanksjoner: 

 tap av startavgiften 

 laget blir plassert i laveste divisjonen i regionen 

 klubben får ikke rykke opp et lag til eliteserien før det er gått minimum 2 

sesonger inkludert sesongen de trekker seg fra eliteserien 

 etter 1. mai en bot på kr 15.000,-. 

 etter 1. juni en bot på kr. 18.000,- 

 etter 1. juli en bot på kr. 20.000,- 

 etter 1. august en bot på kr. 23.000,- 

 etter 15. august en bot på kr. 25.000,- 

 

Lag som ikke får innvilget Eliteklubblisens får ikke delta i eliteserien, men får ingen 

ytterligere straff for dette. Laget kan spille i 1. divisjon. 

 

Laget skal betale en startavgift til NVBF. For sesongen 2014-2015 er denne på 

kr 35.000,-. Denne startavgiften dekker også deltakelse i NM. 

I tillegg skal lagene betale inn et forskuddsbeløp på kr 2.000,- til forskudd på 

dommerutjevning.  

Det skal betales inn kr 500,- til NVBFs sentrale reisekasse. 

Hvert lag skal betale kr. 1.000,- til volleyballregion for administrering og 

tilrettelegging av bl.a. halltider. 

1.3.5 En klubb må ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser overfor NVBF, krets eller 

annen klubb for at lag fra klubben skal kunne delta i forbundsseriene og NM. Lag 

kan likevel få delta om det er inngått forpliktende avtaler om oppgjør. 

Forbundsstyret kan benytte følgende reaksjoner i tilknytning til elitelag med  

 

Eliteklubblisens med vilkår: 

 Utvidet rapportplikt, herunder krav om godkjenning for inngåelse av 

nye kostnader. 

 Gebyrer og/eller bortfall av tilskudd 

 Bortfall av: 

o rett til å tegne kontrakt med spiller(e) og trener(e) 

o rett til å pådra klubben nye eller høyere utgifter 
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o rett til å delta i Nordic Club Championship og/eller Europa-

cup 

 Tilbaketrekking av Eliteklubblisens og degradering av klubbens lag 

med minimum en (1) divisjon. 
 

1.4 Opprykk 
1.4.1 Opprykk til Eliteserien. 

Eliteserien består av maksimum 8 lag. Lag nr. 1 i 1.divisjon, og eventuelt lag nr. 2 

(om det er ledig plass), kan søke eliteklubblisens. Om ett eller begge disse lagene 

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

Eliteserien, kan lag nr. 3 og eventuelt nr. 4 søke om rett til å søke eliteklubblisens. 

 Lag nr. 5 og nedover vil kunne søke dispensasjon om opprykk. Søknaden skal være 

begrunnet ut fra sportslige kvaliteter og helhetlig vurdering. Søknaden sendes til 

post@volleyball.no innen 15.april. 
 

1.5 Nedrykk 
1.5.1 Nedrykk fra Eliteserien. 

 Det er intet obligatorisk nedrykk fra Eliteserien. Lag som ikke ønsker å søke 

eliteklubblisens skal melde fra om dette til NVBF innen 15.april. 
 

1.6 Klubber med flere lag i seriesystemet 
1.6.1 En klubb kan ikke ha flere lag i samme klasse i Eliteserien. 

1.6.2 Om et lag etter avsluttet sesong ønsker å rykke ned til 1. divisjon, kan ikke et annet 

av klubbens lag rykke opp til Eliteserien i påfølgende sesong. 

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

divisjonssystemet med klubbens navn. Det neste laget i divisjonssystemet er 

klubbens andrelag eks. Nyborg 2 osv. En klubb kan ha lag både i Eliteserien og i 1. 

divisjon. 

 
   

2 Spilleberettigelse for enkeltspillere 
 

2.1 Aldersgrense 
En spiller må fylle 15 år senest 31.12. det året gjeldende sesong starter når 

vedkommende skal spille i Eliteserien. 
 

2.2 Lisens 
 2.2.1  Alle spillere i Eliteserien skal ha løst lisens. Lisensen skal være betalt før spilleren 

kan spille kamp. (Se 2.2.2, 2.2.3).  

Å bruke en eller flere spillere uten betalt lisens er å regne som å bruke en ikke-

spilleberettigede spiller. 

 Klubbene skal registrere inn lisensspillerne direkte på SportsAdmin i henhold til 

veiledningen på forbundets nettside her. Lisensen skal betales for å være gyldig. 

 Informasjon om lisenssatsene vil bli lagt ut på www.volleyball.no  

2.2.2  Dersom et lag spiller med en spiller som ikke har betalt lisens, skal laget ilegges en 

bot tilsvarende lisensens størrelse. Laget taper kampen 0-3. 

Det er klubbens og lagets ansvar at alle spillerne har betalte lisenser. 

2.2.3 Oversikten over betalte lisenser hentet fra SportsAdmin MÅ leveres i sekretariatet 

før kampstart. 

mailto:konkurranse@volleyball.no
http://www.volleyball.no/Volleyball/Sider/NVBF0311Lisens.aspx
http://www.volleyball.no/
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 Kampens førstedommer SKAL kontrollere lisensdokumentasjon mot spillerlisten. 

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

merknadsrubrikken i kampskjemaet. 

 Innen tre – 3 dager etter kampen MÅ klubben dokumenterer at lisensen var betalt 

FØR kampdatoen. Manglende dokumentasjon etter 3-dagersfristen resulterer i en bot 

på kr 500,-. 

 Dersom spilleren ikke har en betalt lisens i NVBFs lisensregister, har laget benyttet 

en ikke-spilleberettigede spiller og dette skal straffes med bot og tap av kamp. 

2.2.4 Et eliteserielag skal ha minst 12 spillere i sin spillerstall. Dette er utgangspunktet når 

det beregnes om et lag får innvilget Force Majeure på grunn av sykdom av epidemisk 

art. 

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

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

2.2.5 Lisensen er gyldig fra betalingstidspunktet og gjelder til og med 

 15. september det året sesongen avsluttes. 

2.2.6 I lisensen inngår NVBFs refusjonsordning for dekking av behandlingsutgifter ved 

skader. 
  

2.3 Å spille en kamp 
2.3.1 Om en spiller er påført kampskjemaet, regnes det som at spilleren har spilt kampen. 

Dette gjelder også for en spillers overgang fra et lag til et annet innen samme klubb. 

 

2.4 Å spille for en klubb 
2.4.1 En person er bare berettiget til å spille for én klubb i NVBFs offisielle serier og 

mesterskap i volleyball. (Dette omfatter ikke sandvolleyball). Unntak: 2.4.3. og 

TVN. 

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

annen klubb, må spilleren foreta en spillerovergang.  

Det er enhver klubbs ansvar å kontrollere at en ny spiller har gyldig overgang før 

han/hun får spille for den nye klubben. Å spille med en spiller som ikke er 

spilleberettiget for klubben medfører tap av kampen og bot. (8.5.4). 

2.4.2 Dersom en spiller tidligere ikke har spilt for en norsk eller utenlandsk 

volleyballklubb, kan vedkommende spille for en valgfri klubb. 

 Dersom en person ikke har spilt for noen norsk klubb de siste 12 månedene, kan 

vedkommende fritt velge hvilken klubb han/hun vil spille for.  

 En forutsetning for dette er at vedkommende har gjort opp sine forpliktelser i den 

klubben vedkommende sist var medlem og skriftlig har meldt seg ut av denne 

klubben. For å sikre at forpliktelsene til den klubben der spilleren sist var medlem er 

gjort opp, skal et overgangsskjema fylles ut og sendes til gjeldende seriemyndighet. 

 Dersom en klubb blir nedlagt, kan spillerne fra den nedlagte klubben spille for en 

valgfri klubb, uten overgang. Dersom et lag blir nedlagt, men klubben fremdeles er 

medlem hos NVBF, skal spillerne ha overgang etter gjeldende regler, innen 

overgangsfristen 15.desember. I slike tilfeller er det ingen karantene, noe som ellers 

er vanlig ved overgang til lag i eliteserien. 

2.4.3 En spiller kan spille for to klubber i ett tilfelle: 

 Klubber i lavere divisjoner enn Eliteserien kan inngå avtale om samarbeid med 

overbygningsklubb i Eliteserien. Spillerne gis derved tillatelse til å spille for to 

forskjellige klubber samme sesong. Avtale om samarbeid med overbygningsklubb er 

først gyldig når NVBF har mottatt brev der begge klubbenes ledere har signert for at 

de har blitt enige om en slik avtale, og klubbene har mottatt tillatelse i brev fra 
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NVBF. (Se 2.5.) 

Se egne regler for TVN, som ikke er definert som klubb. 
 

2.5 Overbygningsklubber  
2.5.1 En klubb med et lag i eliteserien kan fungere som overbygningsklubb for spillere fra 

klubber i 1.divisjon og lavere.  Denne klubben kan på visse vilkår benytte spillere fra 

èn eller flere moderklubber. Moderklubbene har lag i 1. divisjon eller lavere. 

2.5.2 En spiller som skal spille både for moderlaget og overbygningsklubben skal løse 

lisens for spill i Eliteserien. Lisensen hører hjemme i mappen til moderklubben, men 

en kopi skal befinne seg i mappen til elitelaget. 

2.5.3 En spiller som skal representere to klubber (overbygningsklubb og moderklubb) skal 

fylle15 år senest 31.12. det året sesongen starter og ikke være fylt 22 år pr. 31.12. 

(dette diskuterer vi på samlingen) det året sesongen starter. 

2.5.4 En overbygningsklubb kan benytte inntil 4 spillere totalt fra moderklubben(e) i hver 

kamp. 

2.5.5 En spiller kan kun representere moderklubben i NM. 

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

Maksimalt kan en spiller spille for 2 klubber/lag. 

2.5.6 Det er ikke tillatt å benytte spillere fra overbygningsavtalene i Europacupkamper og 

Nordic Club Championship. 

2.5.7 En spiller som har lov til å representere to forskjellige klubber, kan spille for begge 

klubbene på samme dag. 

2.5.8 I alle sammenhenger i reglementet for overbygningsklubb betyr det å representere at 

vedkommende har vært oppført på kampskjemaet til laget under den aktuelle 

kampen. 

2.5.9 Det skal ikke gis økonomisk kompensasjon for bruk av spillere i 

overbygningsklubber. 

2.5.11 Når to klubber inngår en avtale om overbygningssamarbeid skal administrerende 

myndighet motta en søknad innen 1.11. Søknaden skal inneholde en skriftlig melding 

om avtalen, signert av lederne i begge klubbene. En avtale 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. 

En slik avtale gjelder for en sesong av gangen og automatisk opphører 15.05. 
 

2.6 Spillere fra ToppVolley Norge 
2.6.1 Spillere fra TVN må være medlem av en klubb tilsluttet NVBF. 

2.6.1.1 Spillere fra TVN har visse særretter og er underlagt spesielle regler. 

2.6.2  Elever ved TVN kan normalt bare spille seriespill for TVN. 

De kan, imidlertid, også spille seriespill for sin moderklubb, dersom moderklubben 

og TVN ikke spiller i samme divisjon og samme klasse.  

2.6.2.1En spiller som kan spille både for TVN og moderklubb, kan spille kamper for begge 

lag samme dag. Det er TVN som avgjører hvilket lag vedkommende skal spille for 

utifra en total vurdering.  

2.6.3 Dersom TVN har to lag i samme klasse og divisjon, kan spillere bytte lag en gang pr. 

sesong og ikke senere enn 15. januar. 

2.6.4 TVN deltar ikke i NM med sine lag.  
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2.6.5 Elever ved TVN kan spille NM fra og med Norgesrunden for sin moderklubb. I 

tilfelle kampkollisjon mellom NM for moderlaget og kamper for TVN, er det TVN 

som avgjør hvilket lag spilleren skal spille for.  

2.6.6 Elever ved TVN kan spille NM i aldersbestemte klasser kun for sin moderklubb.  

2.6.7 En moderklubb er den klubben eleven er medlem av når vedkommende er elev ved 

TVN. 

2.6.8 Elev ved TVN kan melde overgang til en annen klubb innen 15.09. I perioden 16.09. 

– 31.05. kan ikke elever ved TVN melde overgang. 

 Maksimalt 3 elever ved TVN kan foreta overgang til en og samme klubb i samme 

sesong. 

2.6.8.1 Dersom moderklubben til TVN-eleven deltar i samme divisjon som TVN, så kan 

eleven kun spille for et av lagene; dvs. enten moderklubb eller TVN. Innen 30.11. må 

eleven velge hvilket lag eleven skal tilhøre ut sesongen. Hvis eleven velger det laget 

som vedkommende ikke har spilt for tidligere i sesongen, så skal eleven meddele 

dette til seriemyndighet skriftlig. Det medfører en 14 dagers karantene. 

2.6.8.2 Dersom overgangen til en annen klubb gjelder seniornivå, vil overgangen også gjelde 

aldersbestemte nivå. Eleven vil da kunne bare representere den nye klubben i senior 

og aldersbestemte NM. 

2.6.8.3 Alle overganger skal godkjennes av både TVN og NVBF v/Konkurranseavdelingen. 

Det er kun lov med 1 overgang pr. sesong. 
 

2.7 Utenlandske statsborgere 
Alle utenlandske spillere som skal spille for en norsk klubb i Eliteserien må ha 

godkjent internasjonal overgang i henhold til retningslinjene fra FIVB og CEV. 

Overgangen skal registreres elektronisk både i det internasjonale volleyballforbundet 

(FIVB/CEV) og hos NVBF, og må registreres foran hver sesong. 

Prosessen er beskrevet i manualen som ligger på nettsidene til NVBF 

(http://volleyball.no/Volleyball/Sider/NVBF0211loverogregler.aspx)  

 Brudd på bestemmelsene medfører sanksjoner. 

Alle utenlandske spillere som deltar i eliteserien skal ha internasjonal overgang med 

No International Rights dersom laget ikke deltar i internasjonale turneringer. Deltar 

laget i internasjonale turneringer så MÅ spilleren ha overgang med International 

Rights. Nordic Club Championship gjelder IKKE som internasjonal turnering. 

Det er kun lov med en overgang i sesongen. 

Overgangen gjelder frem til 15.5. da FIVBs overgangstiden for utenlandske spillere 

går ut. 

2.7.1 En klubb kan benytte maksimalt 4 utenlandske spillere, uavhengig av hvilket 

land de er fra, på banen til enhver tid inkludert libero. Det er ikke et krav at 

dette er de samme spillerne i alle kampene. 

2.7.2 En klubb må ha minimum 2 norske spillere på banen til enhver tid. 

2.7.3 Spillere med utenlandsk statsborgerskap, må ha skriftlig arbeids- og 

oppholdstillatelse i Norge, dersom dette kreves av norske myndigheter (dvs. fra land 

utenom Norden og EU), for å kunne spille for en norsk volleyballklubb. 

2.7.4 Klubben sender informasjon om spilleren til NVBF. Informasjon skal inneholde 

navn, fødselsdato og nødvendig informasjon om spillerens kompetanse og 

spillekarriere. NVBF utsteder brev som kan brukes ved søknad om arbeids- og 

oppholdstillatelse 

2.7.5 Dersom en utenlandsk statsborger har representert en klubb i utlandet, må 

vedkommende ordne overgang i henhold til prosedyren beskrevet i manualen. En 

http://volleyball.no/Volleyball/Sider/NVBF0211loverogregler.aspx
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internasjonal overgang blir registrert for èn sesong av gangen. Ny overgang må 

registreres for hver sesong. 

2.7.6 Fra og med 16. desember til 15.5. kan det ikke gis spilletillatelse for utenlandske 

statsborgere for spill i Eliteserien.  

 

2.8 Spilleroverganger 
2.8.1 Når en spiller har representert en norsk klubb, så vil denne personen bare være 

berettiget til å spille for en annen klubb etter at vedkommende har meldt overgang, 

samt gjennomført den obligatoriske karantenen. (Unntak, se punkt  2.4.2). 

 Melding om overgang skal kun meldes for spillere som skal endre sin 

spilleberettigelse til en klubb som spiller i Eliteserien eller 1. divisjon. 

2.8.2 Overgangsmelding skal sendes NVBF på fastsatt skjema. 

 En overgangsmelding skal inneholde: 

1. Kvittering for innbetalt overgangsgebyr 

2. Bekreftelse fra tidligere klubb om at spilleren har gjort opp sine forpliktelser. 

  Denne bekreftelsen må være underskrevet av klubbens leder eller   

 nestleder. Disse forpliktelsene kan bare omfatte: 

 Betalt medlemsavgift og treningsavgift. 

 Levert tilbake idretts- og treningstøy som tilhører klubben. 

 Gjort opp sine forpliktelser i henhold til spillerkontrakt om slik er 

inngått (se punkt 2.10). 

3. Kvittering fra ny klubb om at spilleren har søkt om medlemskap der. 

2.8.3 Ved overgang fra en klubb til en annen kreves det en karantene på 14 dager. 

Karantenen starter når alle formaliteter er ordnet, dvs. at de nødvendige 

underskrifter er innhentet, overgangsskjemaet er sendt til NVBF og 

overgangsgebyret er betalt.  

 Skjemaet sendes umiddelbart til NVBF sammen med kopi av kvitteringen. 

For sesongen 2014-2015 er overgangsgebyret på kr 700,- for overganger der 

prosessen er fullført ihht reglement. 
2.8.4 Dersom tidligere klubb kan dokumentere at spilleren ikke har gjort opp sine forpliktelser, 

starter ikke karantenetiden å løpe. 

 Når spilleren har gjort opp sine forpliktelser, kan en klubb ikke unnlate å skrive under 

papirene, og skal uten opphold sende overgangspapirene videre. 

2.8.5 En viss periode av året er det ikke anledning til å foreta spillerovergang. 

Den siste dagen det kan foretas spillerovergang, dvs. den dagen alle signaturer og 

innbetaling skal være på plass, er 15. desember hvert år. Fra 16. desember er 

overgangsvinduet stengt til samtlige serier i NVBF er avsluttet.  

Etter at serien er startet, kan en spiller kun foreta én overgang.  

Se punkt 2.6 der spillere fra TVN er involvert. 

«Seriestart» defineres her som datoen for divisjonens første kamp, uansett lag som spiller. 

Datoen spillerovergangen «foretas» defineres her som den dato karantenen starter å 

løpe. 

Dersom en spiller ikke har spilt for en klubb på 12 måneder, kan vedkommende bli 

spilleklar for en ny klubb når som helst, også i perioden 16. desember og frem til 

samtlige serier i NVBF er avsluttet, dersom andre formaliteter er i orden (se punkt 

2.4.2). 

2.8.6 Unntak fra 2.8.5 

Det gis ikke unntak fra 2.8.5 for vanlig flytting. 

Unntak fra 2.8.5 kan gis i følgende tilfeller: 

a. Ved beordret flytting i forbindelse med jobb og militære 

b. Ved opptak til studier 
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c. Ved flytting i forbindelse med nytt arbeidsforhold 

I disse tilfellene kan en spiller få overgang selv om vedkommende allerede har 

foretatt èn spillerovergang samme sesong.  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 spillerovergang på dette grunnlaget, skal følgende papirer legges 

ved søknaden: 

a. Melding fra arbeidsgiver/militær enhet om forflyttingen. 

b. Melding fra studiested om opptak. 

2.8.7 Overgangsreglene mellom klubber er overordnet overgangsbestemmelsene mellom 

lag i samme klubb. Om en spiller går fra en klubb til et lag i en annen klubb det ikke 

kreves skriftlig overgang for, gjelder følgende: 

 Denne spilleren kan ikke delta på et lag i den nye klubben som spiller i de to 

øverste divisjonene før det er gått 6 måneder fra overgangsdatoen. 

 Ønsker spilleren likevel å spille for et av den nye klubbens lag i de to øverste 

divisjonene tidligere, følges overgangsprosedyren og regler som for klubber i de 

øverste divisjonene. 

2.8.8 Økonomisk kompensasjon kan ikke benyttes ved overgang fra en klubb til en annen. 

2.8.9 Å hente en spiller fra en annen klubb 

 Når en klubb ønsker å hente en spiller fra en annen klubb, må det foregå slik: 

Den første henvendelsen skal gå til klubben til vedkommende spiller, for å gjøre 

denne klubben 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 

denne henvendelsen, kan en ta kontakt med spilleren det gjelder. Det er ikke tillatt å 

henvende seg til en klubb og en spiller angående overgang i perioden 16.desember – 

15.mai. 

 Brudd på denne prosedyren vil bli sanksjonert, etter mottatt skriftlig henvendelse til 

NVBF/administrerende myndighet fra den aktuelle spillerens klubb. 

 

 Spiller som ønsker å prøve seg for en annen klubb 

 Hvis en spiller ønsker å prøve seg for en annen klubb i løpet av sesongen, må 

han/hun gi skriftlig beskjed om det til leder og trener i klubben spiller er medlem av. 

 
 

2.9 Overganger mellom/til utenlandske lag 
2.9.1  Generelt 

  Reglene gjelder ved overganger til utenlandsk klubb. 

  Bestemmelsene er underlagt FIVB's internasjonale overgangsbestemmelser. 

 Dokumentene som beskriver og veileder i overgangsprosessen 

finnes på http://volleyball.no/Volleyball/Sider/NVBF0211loverogregler.aspx  

2.9.2 NVBF forestår forhandlinger med utenlandsk klubb dersom spilleren er 

landslagskandidat eller landslagsspiller. 

2.9.3  Overgangsprosedyre for overgang fra en utenlandsk klubb til en annen. 

 Se punkt 2.9.2. 

2.9.4  Avtale 

  Avtalen mellom utenlandsk klubb og NVBF skal: 

a. frigjøre spilleren til landslagsaktivitet 

http://volleyball.no/Volleyball/Sider/NVBF0211loverogregler.aspx
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b. avklare årlig økonomisk vederlag, krav om fri til landslagsaktivitet innen den 

internasjonale perioden for landslagsaktivitet med muligheter for forhandlinger 

til fri utover dette til landslagssamlinger. 

c. sikre spiller fri overgang til norsk moderklubb (siste klubb der spilleren spilte 

minimum to – 2 - sesonger). 

Overgangsgebyret for overgang er fastsatt av FIVB/CEV og på 

(http://volleyball.no/Volleyball/Sider/NVBF0211loverogregler.aspx) 

2.9.5  Økonomisk vederlag 

2.9.5.1Eventuelt økonomisk vederlag, mellom klubbene, ved overgang til utenlandsk klubb 

(i ikke-EU/EØS-land) for første sesong fordeles 50/50 mellom tidligere 

klubber/NVBF. 

  For tidligere norske klubber gjelder følgende fordeling: 

a. klubb(er) spilleren representerte fram til fylte 18 år mottar/deler 50 %. 

b. klubb(er) spilleren representerte etter fylte 18 år mottar/deler 50 %. 

  Klubbene kan, ved forhandlinger om spillerovergang i Norge, bli enige om en annen 

fordeling. 

2.9.5.2Eventuelt økonomisk vederlag, mellom klubbene, ved fornyelse av avtale, eller 

overgang fra utenlandsk til utenlandsk klubb, tilfaller NVBF i sin helhet. 

2.9.5.3Etter fem – 5 - års sammenhengende spill i utlandet, kan spilleren gå fritt til valgfri 

klubb i Norge. 

2.9.5.4Når en norsk spiller skal fra en utenlandsk klubb til en norsk klubb skal overgangen 

følge de prosedyrene beskrevet i manualen. 

2.9.6 Overgang for utenlandsk spiller til norsk klubb, se punkt 2.7. 
 

2.10 Spillerkontrakt 
2.10.1 Det kan inngås spillerkontrakt mellom spillere som har fylt 18 år og klubb. For 

spillere under 18 år kreves foresattes godkjenning. Spillere under 16 år kan ikke 

inngå kontrakt. Kontrakten mellom klubb og spiller må opprettes skriftlig og 

undertegnes av begge parter. 

2.10.2 Kontrakt med ny klubb kan ikke inngås før spilleren har gjort opp alle sine 

forpliktelser i forhold til tidligere klubb. 

2.10.3 En gyldig kontrakt må være i overensstemmelse med NIF og NVBFs lover, 

 reglement og bestemmelser, eller vedtak fattet av disse organer. NVBFs 

 standardkontrakt kan benyttes. 

2.10.4 Kontrakten skal: 

a. Angi oppsigelsestiden for begge parter. 

b. Angi kontrakttidens varighet. 

c. Angi begge parters rettigheter og plikter. 

d. Angi bestemmelser ved kontraktbrudd og tvister. 

2.10.5 En klubb kan ikke kreve økonomisk kompensasjon for overganger nasjonalt. 

2.10.6 Overgang til utenlandsk klubb, se punkt 2.9. 

2.10.7 Sykdom eller skade skal ikke regnes som kontraktbrudd. Slik grunn skal 

dokumenteres av lege. 

2.10.8 Tvister kan bringes inn for NVBF for endelig avgjørelse. 
 

2.11 Overgang mellom lag i samme klubb 
2.11.1 En spiller kan uten restriksjoner gå fra et lag i en lavere divisjon til et lag i en høyere 

divisjon innen samme klubb. 

 Unntak: Dette gjelder ikke i serieåpningen. Serieåpning fortolkes som 1.seriekamp 

eller 1.turnering i serien. Har et lag i en lavere divisjon serieåpning eller NM-kamp 

http://volleyball.no/Volleyball/Sider/NVBF0211loverogregler.aspx
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først, kan en spiller, som ikke omfattes av U22 regelen, som har spilt for dette laget 

ikke spille i serieåpning for et lag i en høyere divisjon.  

2.11.2 Ønsker en spiller å spille for ett av klubbens lag i en lavere divisjon, skal spilleren ha 

karantene. For hvert nivå i seriesammenheng nedover spilleren rykker, skal spilleren 

stå over til sammen 2 serie- og/eller NM-kamper for det lag spilleren sist spilte på, 

og vente 14 dager etter sist spilte serie- eller NM-kamp. 

Definisjonen på ”spilte” i denne sammenheng er om spilleren har vært skrevet på 

kampskjemaet. 

 En klubb kan benytte spillere under 22 år på det nærmest rangerte lag under, uten at 

disse har stått over i høyere klasse. Maksimum antall spillere som kan benyttes til 

1.divisjon er 4. 

 I de tilfeller hvor elitelaget ikke har lag i 1.divisjon vil følgende kriterier gjelder: For 

2.divisjon er maks antall spillere som kan benyttes 2. For 3.divisjon er maks antall 

spillere som kan benyttes 1 spiller men elitelaget kan ikke ha lag i 2.divisjon. 

 Spilleren skal ikke ha fylt 22 år pr. 31.12. det året sesongen starter. 

2.11.3 For NM gjelder egne regler for bruk av spillere på flere lag i samme klubb. (Se NM-

reglementet). 
 

3 Hall og kampoppsett 
 

3.1 Korrekt bane 
Hvert deltakende lag er ansvarlig for å stille til rådighet bane som tilfredsstiller de 

internasjonale spillereglene og NVBFs reglement til sine hjemmekamper. 
 

3.2 Kamptid 
Arrangøren av en kamp plikter å skaffe hall til oppsatt kamptid. Dersom dette ikke 

gjøres, kan arrangementet overlates til en annen arrangør. 
 

3.3 Varighet 
Hvert lag er ansvarlig for at det blir satt av tilstrekkelig tid til hjemmekampene. Det 

skal beregnes 2 1/2 time fra kampstart til kampslutt i Eliteserien. 

En kamp i en forbundsserie kan ikke settes i gang før tidligst 1/2 time etter kampslutt 

for foregående kamp, og spillerne skal innvilges minimum 1/2 time til oppvarming. 
 

3.4 Foregående kamp 
Dersom det skal gå to volleyballkamper etter hverandre i samme hall, må 

terminfestet kampstart i forbundsseriene ikke være tidligere enn 2 timer etter 

kampstart for den første kampen. 
 

3.5 Flytting av kamp og søknad om omberamming 
3.5.1 Så langt det er mulig søkes det å unngå omberamminger, dette både av hensyn til 

planleggingen av hjemmearrangementet og av hensyn til publikum og media. 

 Allikevel vil det kunne inntreffe forhold som nødvendiggjør en omberamming. Alle 

endringer av dato og/eller klokkeslett etter avholdt terminlistemøtet og etter at den 

endelige terminlisten foreligger publisert på www.volleyball.no regnes som 

omberamming. Søknader som kommer inn senere enn 14 dager og senest 7 dager før 

oppsatt kamptidspunkt, medfører flyttegebyr på 1000,-. Faktura vil bli ettersendt. Det 

gjøres oppmerksom på at hver enkelt søknad vurderes og avgjøres på individuelt 

grunnlag. Klubben er følgelig ikke garantert å få godkjent sin søknad om justering av 

http://www.volleyball.no/
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kamptidspunkt. Det aksepteres i utgangspunktet ingen søknad om flytting av 

kamptidspunkt senere enn 7 dager før opprinnelig oppsatt tidspunkt. Endring av hall 

(uten å endre dato og klokkeslett) regnes ikke som omberamming hvis avstanden 

mellom hallene er mindre enn ca. 30 min. 

 

 En søknad skal inneholde opplysninger om lagets navn og divisjon, aktuell kamp 

med opprinnelig kamptidspunkt og ny kamptid eller oppsatt hall og ny hall, samt 

begrunnelsen for søknaden. 

 

 Ansvarlig seriemyndighet kan i spesielle situasjoner bestemme at kamper må 

omberammes selv om søknad ikke er sendt i tide. 

 Alle søknader skal sendes inn elektronisk med skannet underskrift til 

post@volleyball.no sammen med kvittering for omberammingsgebyret. 

 Dersom en klubb får omberammet kampsted og/eller kamptidspunkt, plikter klubben 

seg til å informere lokale media for hjemme- og bortelag om endringen. 

3.5.2 Melding om endring av klokkeslett eller spillelokale, med ansvarlig seriemyndighets 

godkjenning, skal være det tilreisende lag og dommerne i hende senest 1 uke før 

kampdato. 

Endring av klokkeslett eller spillelokale må ikke medføre konflikt med reiseplaner 

for det tilreisende lag. Alle meldinger om endringer skal enten være skriftlige eller 

bekreftes skriftlig umiddelbart etter muntlig melding. 

3.5.3 Dersom et lag ønsker å spille et annet sted enn sin normale hjemmearena, skal dette 

godkjennes av motstanderlaget. Ekstra reiseomkostninger i denne sammenheng 

dekkes av arrangørlaget. 

 
 

4 Arrangementet 
 
 Arrangøren plikter å gjennomføre kamparrangementet på en tilfredsstillende måte og 

i overensstemmelse med reglement, spilleregler, rutiner for kamparrangement og 

NVBFs arrangementshåndbok for Mizunoligaen. 

 NVBF fastsetter minimumskrav vedrørende anlegg, arrangement og 

gjennomføringen av arrangement. 

Spilleflate, baneoppmerking og alt utstyr i forbindelse med volleyballkampene skal 

være korrekt og i god stand. 

I kamper med TV-sending er det tilleggskrav. Se mer om dette i informasjonsbulletin 

fra NVBF. 
 

  

5 Lagenes forpliktelser i forbindelse med kamp 
 

5.1 Fremmøtetid for reisende lag 
Reisende lag skal være i spillelokalet senest én time før det oppsatte tidspunktet for 

kampen (Se punkt 5.5). 

Reisen skal derfor planlegges ut fra dette. 
 

5.2 Forsinkelser underveis 
Dersom reisende lag ser at de vil få problemer med å nå fram til hallen i tide, skal de 

straks ta kontakt med arrangørlaget på arenatelefonen og serieansvarlig. 

mailto:konkurranse@volleyball.no
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Det er alltid et mål å få kampen 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 (Force Majeure), skal kampen utsettes så langt det er praktisk mulig. Det 

reisende laget skal i alle tilfeller få 30 minutter til oppvarming. Laget som kom for 

sent skal be NVBF v/Konkurranseavdelingen om å få forholdet vurdert som Force 

Majeure. En slik henvendelse skal sendes elektronisk til post@volleyball.no senest 7 

dager etter kampdato og inneholde skriftlig dokumentasjon om forholdet. 

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

Arrangørlaget eller dommerne avgjør ikke hvorvidt det er Force Majeure, det tar 

forbundet stilling til i ettertid. Deres ansvar er å gjennomføre kampen så sant det lar 

seg gjøre rent tidsmessig. Dommerne sender uoppfordret inn rapport om forholdene 

senest 3. virkedag etter oppsatt kamptidspunkt. Rapporten sendes elektronisk til 

post@volleyball.no.  
 Dersom grunnen ikke blir godtatt av NVBF, taper laget kampen 0-3 og straffes for å ha møtt 

for sent til kamp. (se neste punkt).  

 

5.3 Force Majeure 
5.3.1 Dersom 6 spillere på et lag blir forhindret fra å stille til kamp på grunn av forhold de 

selv ikke er herre over (Force Majeure), skal det spilles ny kamp. 

5.3.2 Som Force Majeure regnes bl.a. arbeidskonflikter som rammer kommunikasjon, 

brann, ras, eller andre naturkatastrofer, ruteinnstilling eller forsinkelser på offentlig 

kommunikasjon og bilulykker. Punktering, liten kollisjon uten alvorlig personskade 

og mindre biluhell regnes ikke som Force Majeure.  

Skader regnes ikke som Force majeure, unntatt når skadene er påført samlet for 

spillerne i en ulykke.  

Sykdom regnes normalt ikke som Force Majeure, bortsatt fra sykdom av epidemisk 

art. Dette skal dokumenteres med individuelle legeerklæringer. Slik sykdom regnes 

som Force Majeure dersom så mange spillere er syke at laget ikke kan stille med 7 

spillere, regnet ut fra et minimumstall på 12 spillere. (Se 2.2.5). 

5.3.3 Dersom et lag blir klar over at de ikke vil nå fram til kamp på grunn av noe de mener 

kan være Force Majeure, skal de straks ta kontakt med serieansvarlig i NVBF. De 

skal også ta kontakt med motstanderlaget og forklare situasjonen. 

Det er alltid et mål å forsøke å få gjennomført kampene. 
 

5.4 Skader og ikke-epidemisk sykdom 
Dersom et lag blir forhindret fra å stille til kamp på grunn av skader og sykdom av 

ikke-epidemisk art, må laget meddele det andre laget, dommerne og 

serieadministrasjonen om dette så snart dette er klart. 

Laget må dokumentere disse skadene og sykdom med legeattester og legge dette 

fram for forbundet elektronisk senest 7 dager etter kampdato. 

Laget vil da, om denne dokumentasjonen er i orden, tape kampen (0-3), men ikke få 

noen ytterligere straff. 

Om dokumentasjonen ikke er i orden, blir dette tolket som om laget har unnlatt å 

møte til kamp, og laget blir straffet deretter. 
 

5.5 Å komme for sent til kamp 
Dersom et lag ankommer hallen for sent, uten at årsaken er Force Majeure, skal laget 

straffes. 

Laget må da senest være i hallen før oppsatt kampstart. De skal da få 30 minutter til 

å skifte og varme opp og kampen skal spilles. Laget vil bli ilagt en bot for å ha 

mailto:konkurranse@volleyball.no
mailto:konkurranse@volleyball.no
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kommet for sent til kampen. 

Om laget ankommer hallen etter kampstart, og de ikke ber om å få vurdert årsaken 

som Force Majeure, taper laget kampen og skal idømmes en bot. 

Det er førstedommer som avgjør klokkeslettene i denne sammenhengen, og dette kan 

det ikke protesteres på. 
 

5.6 Antall spillere 
I Eliteserien skal lag møte til kamp med minimum 7 spillere dersom de ikke benytter 

libero(er). Om laget spiller med libero(er), skal de møte med minimum 8 (9) spillere 

til kampen. 

Laget kan maksimalt bestå av 12 spillere der 1 eller 2 liberoer er inkludert i disse 12. 

Libero(er) skal føres opp på kampskjemaet på eget punkt. 
 

5.7 Draktsett 
Lag i Eliteserien skal ha 2 draktsett av ulike farge til eliteserien. Bortelaget skal ha 

med seg begge draktsett til kampen. Hjemmelag har fortrinn ved valg av farge. 

Lagene får ikke spille i lik draktfarge. 

Dersom bortelaget ikke stiller med to draktsett, og det er nødvendig med skift av 

drakter på grunn av lik farge, skal dette påføres kamprapport av førstedommer. For 

sesongen 2014-2015 vil denne forseelsen sanksjoneres med en bot på kr. 500,- ved 

hvert tilfelle. 

 
 

6 Dommere 

 

6.1 Fremmøtetid 
 Førstedommer og andredommer skal være ankommet hallen 60 minutter før oppsatt 

kampstart. Dommerne skal være klare; dvs. ferdig skiftet, 45 minutter før oppsatt 

kampstart. 
 

6.2 Manglende dommer 
Dersom én eller begge dommerne mangler ved kampstart, skal arrangøren be 

sekretæren gjøre merknad om dette i kampskjemaet. Dersom en dommer mangler 60 

minutter før kampstart, må arrangøren straks forsøke å kontakte vedkommende 

dommer, eventuelt forsøke å finne en erstatter slik at kampen kan spilles. Arrangør 

skal kontakte serieansvarlig og lederen av DRK om situasjonen. 

 Dersom førstedommer mangler, overtar oppsatt andredommer denne oppgaven, og 

en forsøker å finne ny andredommer. Den nye andredommeren kan ha lavere grad 

enn det som normalt kreves på dette nivået. Om det ikke finnes annen løsning, kan 

andredommer, som siste mulighet, også være medlem av én av de to klubbene som 

skal spille. 
 

6.3 Antrekk 
 Første- og andredommer skal være iført korrekt dommerantrekk, slik det er fastsatt 

av DRK. 
 

6.4 Honorar 
 Det arrangerende laget dekker honorar for første- og andredommer. 
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 Honorarets størrelse fastsettes av NVBF. 

I prinsippet skal honoraret utbetales over nettbanken, sammen med eventuelle 

utgifter til kost og reise, innen 3. virkedag etter kampen. Dersom det er enighet 

mellom klubben og dommer(e) kan honoraret og eventuelle utgifter til kost og reise 

utbetales kontant på kampdagen. 

 Manglende utbetaling innen fristen medfører sanksjoner tilsvarende forseelse. (se 

punkt 8.2 og 8.6) 

Satsene for kamper i Eliteserien: kr 1.000,-/kamp for hver av de to dommerne. 
 

6.5 Reise- og kostutgifter 
 Det arrangerende laget dekker reise- og kostutgifter for første- og andredommer. 

Reisegodtgjørelse dekkes etter billigste reisemåte. Dersom billigste reisemåte 

korresponderer dårlig med den oppsatte kamptiden (mer enn en times ekstra 

tidsforbruk totalt ved korte reiseavstander), skal en dommer etter dokumentert krav 

få dekket utgifter for bruk av privatbil.  

Laget oppfordres til snarest å ta kontakt med dommerne med informasjon om 

reiseopplegget dersom dommerne skal reise med fly. Meldingen om reiseopplegget 

bes meddelt NVBF ved serieansvarlige. Dersom laget ikke tar kontakt med 

dommerne innen senest 14 dager før oppsatt kampdato kan dommerne selv bestille 

reisen til kampen. 

Dommerne forplikter å informere laget før bestillingen av reisen. 

Laget skal informere dommerne om overnattingen de har ordnet med eller gjøre 

annen avtale med dommerne om dette. 

 

Satsene for sesongen 2014-2015 er: 

Kjøregodtgjørelsen følger statens satser: 

 - reise med privatbil, kr 4,05 pr. km. 

- reise med privatbil dersom første- og andredommer reiser i samme bil,  

 kr 5,05 pr. km. 

Diettgodtgjørelse: 

- diett; reise + kamptid over 6 timer: kr 150,- 

- diett; reise + kamptid over 9 timer: kr 200,- 

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

- overnatting dekkes av arrangørklubben eventuelt etter regning. 

Utgifter skal være dokumentert, dvs. at originale kvitteringer skal legges ved 

reiseregningen.  
 

6.6 Aldersbegrensning i Eliteserien 
Dommere som har passert 55 år kan ikke dømme i NVBF i sin øverste divisjon (for 

tiden kalt Mizunoligaen).  

Dommere i eliteserien har mulighet til å dømme ut det kalenderåret de fyller 55 år. 

Etter dette året vil de kun ha anledning til å dømme i kamper under elitenivå.  
 

 

7 Økonomi 
 

7.1 NVBFs sentrale reisekasse 
7.1.1 Merutgifter til ny kamp i forbundsseriene som skyldes Force Majeure, dekkes av den 

sentrale kassen for uforutsette utgifter. 
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 Kassen finansieres gjennom at alle lagene i forbundsseriene innbetaler en sum 

sammen med startavgiften. (se punkt 1.3.4) 

7.1.2 Søknad om dekking av merutgifter i forbindelse med ny kamp sendes NVBF 

elektronisk til post@volleyball.no innen to uker etter at kampen er, eller skulle vært, 

spilt. Dersom utgiftene blir større enn den totale kassen, avgjør NVBF hvordan 

utgiftene eventuelt skal fordeles. 

 Dersom utgiftene blir mindre enn den totale kassen, avgjør NVBF bruken av 

midlene. 

 Ved ny kamp gis det ikke dekning for utgifter klubben får ved hjemhenting av 

spillere, altså for spillere som bor utenfor klubbens naturlige tilhørighet. 
 

7.2 Fordeling av utgifter for dommere 
7.2.1 I Eliteseriens grunnserie utbetaler klubbene alle dommerutgifter. Dommernes reise- 

og diettutgifter fordeles etter endt sesong likt på lagene i hver klasse. Fristen for 

innsending av regnskapet, med oversikt over dommernes reise- og diettutgifter, er 

30. april. Alle lag betaler inn en sum forskuddsvis for å utjevne lagenes 

dommerutgifter. (Se punkt1.3.4). 

7.2.2 Dersom første- eller andredommer ikke er korrekt antrukket, skal honoraret halveres 

(Se punkt 6.3). 
 

 

8 Overtredelser  
Forseelser mot reglementet og bestemmelsene for forbundsseriene deles inn i tre 

kategorier; mindre forseelser, forseelser og grove forseelser. 

Forseelser mot spillereglene deles likeledes inn i tre kategorier; mindre forseelser, 

forseelser og grove forseelser. 
 

8.1 Mindre forseelser 
8.1.1 Som en mindre forseelse regnes det brudd på enkelte deler av en bestemmelse.  

8.1.2 Som en mindre forseelse mot spillereglene regnes f. eks. hvis laget stiller med 

drakter med nummer i ulik farge, eller numrene ikke er av rett størrelse eller nummer 

mangler på drakten foran. 

 Som en forseelse mot spillereglene regnes f. eks. dersom en stiller i ureglementerte 

drakter med vesentlig forskjell i fargene. 

 Som en grov forseelse mot spillereglene regnes f. eks. dersom en spiller kamp i en 

hall som ikke tilfredsstiller NVBFs krav, og som ikke er godkjent av NVBF. 

8.1.3 I tilfelle av en mindre forseelse av spillereglene eller bestemmelsene straffes laget 

med en bot (om størrelsen, se punkt 8.6). Det er samme bot om laget har begått én 

eller flere mindre forseelser i samme kamp. Dersom det samme laget senere begår en 

mindre forseelse, vil boten være det dobbelte. 
 

8.2 Forseelser 
Brudd på hele bestemmelsen regnes som forseelse. 

Som forseelse mot reglementet regnes for eks. når en benytter en spiller som er 

spilleberettiget, men som det ikke er løst lisens for. 

Dersom et lag begår en forseelse mot reglementet eller spillereglene straffes klubben 

med en bot (om størrelse, se punkt 8.6). 
Dersom det samme laget i en senere kamp begår en forseelse, skal denne forseelsen regnes 

som grovere enn om det hadde vært en førstegangsforseelse. 

mailto:konkurranse@volleyball.no
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Dersom et lag unnlater å betale ut dommerhonoraret og utgiftene til reise og diett over 

nettbanken innen 3. virkedag straffes klubben med en bot inntil kr. 500,- ved første gang. 

Ved andre eller flere gangs utelatelse av utbetalingen, fordobles boten for hver gang. 

 

8.3 Grove forseelser 
8.3.1 Dersom et lag begår en grov forseelse mot reglementet, skal klubben ilegges en bot. 

Dersom denne forseelsen klart påvirker de spillemessige forhold, skal laget idømmes 

tap av kampen. Da skal den aktuelle klubben betale en bot til NVBF. (Om bøtenes 

størrelse, se punkt 8.6). 

8.3.2 Dersom et lag begår en grov forseelse mot spillereglene, skal klubben straffes med 

en bot. Dersom denne forseelsen klart påvirket de spillemessige forhold, skal laget 

idømmes tap av kampen. Da skal den aktuelle klubben betale en bot til NVBF. I 

andre tilfeller kan kampen spilles om igjen. Den aktuelle klubben skal da dekke alle 

utgifter for den andre klubben i forbindelse med omkampen. (Om bøtenes størrelse, 

se 8.6). 

8.3.3 Dersom et lag ikke stiller til kamp, regnes dette som en grov forseelse mot 

reglementet. Laget taper kampen 0-3 (0-75) og den aktuelle klubben må betale en bot 

(se punkt 8.6). (Unntak se punkt 5.3). 

 Klubben skal dekke det andre lagets utgifter i forbindelse med kampen, herunder 

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

publikumsinntekter. Inntektstapet beregnes som et gjennomsnitt for lagets kamper 

samme sesong. Der hvor publikum allerede var møtt fram, dokumenteres antallet 

gjennom antall solgte billetter. Alle utgifter skal dokumenteres skriftlig av 

arrangørklubben. 

 Ved gjentatt uteblivelse skal laget nektes å spille flere kamper. Laget må også dekke 

utgifter for motstanderlaget ved andre uteblivelse som for første. 

 Påfølgende sesong skal et lag som er blitt nektet å spille flere kamper samme sesong, 

spille to divisjoner lavere i seriesystemet hvor dette er mulig, eller i laveste divisjon. 

 Når en klubb blir straffet med at et lag må rykke to divisjoner ned, kan klubben 

heller ikke ha lag i divisjonen under den divisjonen laget måtte rykke ned fra. 

 I helt spesielle tilfeller kan NVBF gjøre unntak fra straffeutmålingen på dette 

punktet, samt fra enkelte andre punkter i seriereglementet som berører dette 

problemområdet.  

8.3.4 Om en klubb trekker et lag fra deltakelse i Eliteserien skal klubben bli ilagt følgende 

sanksjoner: 

 tap av startavgiften 

 laget blir plassert i laveste divisjonen i regionen 

 klubben får ikke rykke opp et lag til eliteserien før det er gått minimum 2 

sesonger inkludert sesongen de trekker seg fra eliteserien. 

 etter 1. mai en bot på kr 15.000,-. 

 etter 1. juni en bot på kr. 18.000,- 

 etter 1. juli en bot på kr. 20.000,- 

 etter 1. august en bot på kr. 23.000,- 

 etter 15. august en bot på kr. 25.000,- 
  

8.4 Dommere som ikke møter til kamp 
Dersom en dommer lar være å møte til en kamp dommeren er satt opp til å dømme, 

uten å ha skaffet en erstatter eller varslet dommeransvarlig og arrangør, kan ansvarlig 

seriemyndighet ilegge dommeren en bot på kr. 1.000,-. 
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Ved gjentatte uteblivelser strykes dommeren fra de resterende kamper og gis en lavere 

dommergrad. 

 

8.5 Spillere  
8.5.1 Dersom en spiller eller trener har fått rødt kort, blir utvist eller diskvalifisert, får 

spilleren/treneren straffepunkter. Når en spiller/trener har akkumulert 3 straffepunkter i 

serien og NM, skal vedkommende stå over en kamp. Dersom en forseelse er begått etter 

kampslutt, vil straffepunktene telle dobbelt. Dommeren skal uoppfordret sende rapport til 

serieansvarlig. 

 Dersom det ikke kan påvises hvilken spiller eller trener som har brutt regelverket, kan laget 

ilegges en bot (se 8.6). 

 Kampene en spiller eller trener skal stå over, er de nærmest påfølgende kamper i serien eller 

i NM. 

 Advarsel (rødt kort) - 1 straffepunkt 

Utvisning (rødt og gult kort sammen) - 2 straffepunkter 

Diskvalifikasjon (rødt og gult kort, ett i hver hånd) - 3 straffepunkter 

 Dersom det er tildelt rødt og rødt og gult kort – 3 straffepunkter 

 

 Klubben har ansvar for å holde orden på antall straffepunkter for sine spillere og trenere og 

sørge for at spilleren/treneren står over umiddelbart etter at det nødvendige antall 

straffepunkter er akkumulert. 

8.5.2 Om en spiller eller et lag bringer volleyballsporten i vanry, kan det reises sak for 

Sanksjonsutvalget. Sanksjonsutvalget kan i tillegg sende saken til Forbundsstyret og/eller 

Domsutvalget som kan gå til ytterligere straffereaksjoner ihht. kapittel 11: 

Straffebestemmelser i NIFs lover. 

8.5.3 NVBF kan ilegge karantene ved overtredelser av NVBFs reglement for spillerovergang. 

NVBF avgjør lengden på karantenen (inntil 8 uker).  

 Om et lag bruker en spiller som ikke er spilleberettiget, anses dette som en grov forseelse 

mot reglementet. 

8.5.4 Om en spiller har spilt for en klubb vedkommende ikke er spilleberettiget for, skal klubben 

idømmes tap av kampen (0-3, 0-75) og idømmes en bot på 2 ganger gjeldende 

overgangsgebyr. 

 Om en spiller har spilt for et lag i egen klubb vedkommende ikke er spilleberettiget for, skal 

laget idømmes tap av kampen (0-3, 0-75). 

 

8.6 Bøtenes størrelse 
Bøter av en viss størrelse (til og med kr 500,-) kan ikke ankes, bare påklages innen 

samme instans. 

Bøter for mindre forseelser: første gang kr 250,-, andre gang kr 500,-. 

Bøter for forseelser: minimum kr 500,- og maksimum kr 2.500,-. 

Bøter for grove forseelser: minimum kr 15.000,-. 

Bot til dommerens klubb når dommer ikke møter til kamp: inntil kr 500,- 

  

8.7 Purregebyr 
Dersom en klubb unnlater å betale kontingent, bot/bøter og/eller andre pålagte 

avgifter innen gitte frister, skal det ilegges et purregebyr på kr 100,- pr. purring. 
 

 

9 Sanksjoner 
  

 I henhold til gjeldende regelverk og reglement kan NVBF ilegge spillere, lag, 

lagledere, trenere, ledere og klubber en eller flere sanksjoner. Dette gjelder 
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sanksjoner ved saker som ikke er omtalt i spillereglene eller seriereglement. Se 

Sanksjonsreglement. 
 

 

10 Markedsrettigheter 
 

10.1 NVBFs rettigheter knyttet til reklame, TV-sendinger og marked 
10.1.1 En presisering av rettigheter knyttet til disse områdene er beskrevet nærmere i et eget 

punkt i Eliteklubblisens punkt 7. 
  

10.2 Reklame på klubbdrakter 
10.2.1 Dersom draktreklamen ikke er i orden, skal dette noteres i kampskjemaet. 

10.2.2 Dersom et lag ønsker å spille offisielle kamper med reklame på spilleoverdelen 

og/eller shortsen, må klubben inngå en kontrakt med vedkommende bedrift(er). 

 Det er lov med individuell reklame bak på shorts. Forutsetningen for dette er at 

inntekten fra reklamen går til klubben og ikke til spilleren selv.  

10.2.3 Reklamefeltet skal være klart atskilt fra spillernes nummer. Plassering og størrelse av 

reklamen skal være lik for alle spillere på laget. Reklamen(e) skal være like for hele 

laget, både på trøye og shorts. 

10.2.4 Reklameteksten må ikke noe sted være nærmere rektangelet som omslutter 

draktnummeret enn 5 cm. Utgangspunktet er et tosifret draktnummer (for eks. 15). 

10.2.5 Reklamen må ikke virke støtende eller stride mot idrettens ideer. 

10.2.6 NVBF er ikke økonomisk ansvarlig ved kontraktbrudd mellom partene. 

10.2.7 Det er ikke tillatt med reklame for politiske partier på idrettsarenaer og klubbhus m.v. 

10.2.8 Forøvrig gjelder NIFs lover. Se spesielt kapittel 13 "Avtaler mellom idretten og 

næringslivet" og til kapittel 14 «Idrettens markeds- og rettighetsbestemmelser». 
 

10.3 Forbundsreklame på klubbdrakter 
10.3.1 NVBF kan vederlagsfritt disponere et reklamefelt på 4 x 10 cm., eller et felt 

tilsvarende 40 cm2 på spilledrakten til lag i landsomfattende serier. 

10.3.2 Reklamen skal primært plasseres på spilledraktens høyre erme. NVBF skal sørge for 

reklamemateriellet. Klubb eller lag skal besørge påsying/trykk av reklamen. 

10.3.3 Dersom en klubb eller et lag kommer i konflikt med egne avtaler på grunn av 

NVBF's reklame, kan det søkes om fritak. Alle søknader må grunngis og sendes 

skriftlig til NVBF. 
 

10.4 Arenareklame 
10.4.1 NVBF har rett til 15 meter arenareklame ved alle eliteseriekamper. Disse 15 meter 

fordeles slik: 

- 9 meter sentralt på motsatt side av sekretariatet eller ev. hovedkamerat 

- 6 meter fordelt med 3 meter sentralt på hver kortside 

10.4.2 Det er ikke tillatt med reklame for politiske partier på idrettsarenaer og klubbhus 

m.v. 
 

10.5 Reklame på nettet 
10.5.1 Klubbene har rett til å påføre nettets toppbånd reklamefelt i alle hjemmekampene. 

10.5.2 NVBF har rett til reklamefelt på nettets toppbånd ved sine arrangementer. 

10.5.3 Reklamen som benyttes skal bestå av ett produktnavn (eller én logo) som kan påføres 

et fritt antall ganger på nettets toppbånd. 
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10.5.4 Begge sider av toppbåndet skal være identiske (en reklame på høyre side av nettet 

sett fra den ene banehalvdelen, krever en reklame på samme sted på høyre side sett 

fra den andre banehalvdelen).   

10.5.5 Reklamefeltene skal plasseres med lik avstand og i samme høyde. 

10.5.6 Reklamen må ikke endre toppbåndets karakteristika. Toppbåndets bredde og 

konsistens må ikke endres, og nettets "toppstrek" må forbli helt plan. 
 

 

11 Resultater og premiering 
 

11.1 Tabell og rekkefølge 
11.1.1 En tabell skal for hvert lag inneholde: 

 Antall spilte kamper, antall vunne kamper, antall tapte kamper, antall vunne sett, 

antall tapte sett, antall vunne spillepoeng, antall tapte spillepoeng og poeng 

(tabellpoeng). 

 Det benyttes ”italiensk” poenggiving 

a. Seier 3-0 og 3-1 vil gi 3 poeng. 

b. Seier 3-2 vil gi 2 poeng 

c. Tap 0-3 og 1-3 vil gi 0 poeng 

d. Tap 2-3 vil gi 1 poeng 

   

11.1.2 Rekkefølgen i tabellen bestemmes ut fra følgende kriterier i prioritert rekkefølge: 

 1) Antall poeng (tabellpoeng) 

 2) Antall vunnet kamper 

 3) Differansen mellom vunnet og tapte sett 

 4) Differansen mellom vunnet og tapte spillepoeng 

 5) Antall vunnet sett 

 6) Antall vunnet spillepoeng 
 

11.2 Tittel 
Vinneren av Eliteserien blir norsk seriemester. 

  

11.3 Premiering 
11.3.1 De tre beste lag i Eliteserien mottar pokal. Spillerne og trener/lagleder på de tre beste 

lagene mottar medaljer.  

11.3.2 For å få medalje skal spillerne ha deltatt i minst 1/3 av kampene.  
 

11.4 Representasjon i Europacupene 
11.4.1 Vinneren av Eliteserien har rett til plass i Challenge Cup for sesongen 2015-2016. 

 I tillegg har vinneren av NM rett til plass i Challenge Cup for menn. 

 Vinneren av NM kan søke Wild-Card plass i Challenge Cup for kvinner. 

 Dersom samme lag vinner Eliteserien og NM, får laget på andre (2.) plass i 

Eliteserien plass. 

 Fristen for å melde fra til NVBFs administrasjon om at laget ønsker å søke Wild 

Card-plass er 10. april 2015. 

 CEV avgjør hvorvidt et lag tildeles Wild Card eller ei. 
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11.5 Representasjon i Nordic Club Championship 
11.5.1 Målsetting  

a) å promotere utviklingen av volleyball i de nordiske land. 

b) å promotere samarbeid mellom de nasjonale volleyballforbundene og de beste 

klubblagene i Norden. 

c) å organisere en profesjonell turnering i toppvolleyball i Nord-Europa. 

d) å skape et mer interessant produkt for sponsorer med større synlighet og 

markedsføringsområde. 

e) å forberede lag for eventuell deltagelse i Europa-cup. 

11.5.2 Deltagelse 

Nordic Club Championship er åpen for menn og kvinner fra Finland, Sverige, Norge, 

Danmark, Island, Færøyene og England. Lag som deltar skal representere de ledende 

lag i den øverste serien i disse landene. 

Maksimum antall lag som kan delta er fire (4) i hvert kjønn fra hvert land. 

Deltagelsen i Nordic Club Championship skjer etter følgende kriterier: 

(1) Vinner av serien 

(2) Norgesmester 

(3) Nr. 2 etter endt serie, og hvis 2 og 3 er en av disse, videre nedover på 

serietabellen. 
 

 

12 Antidoping 
 

12.1 Informasjon 
På www.antidoping.no finner man viktig informasjon og veiledning til idrettsutøvere 

om antidopings arbeid. 

Alle klubbene og spillerne forplikter å sette seg inn i reglementet som omhandler 

bruk av dopingmidler, bruk av alkohol eller andre rusmidler og av medisinske midler 

som står på dopinglisten og brudd på reglementet. 

Klubbene forplikter å sende inn informasjon om treningstider for sine lag slik at 

Antidoping Norge er informert om dette. 

Denne informasjon forplikter klubbene å legge ut på egne nettsider NB! Denne 

informasjon skal oppdateres jevnlig! 

Alle klubber i eliteserien plikter å gjennomføre Antidoping Norges program «Rent 

Idrettslag», for ytterligere informasjon se  

http://www.antidoping.no/internett/forebygging/rent-idrettslag/  

12.2 Brudd på antidopingbestemmelsene 
Kapittel 12 i NIFs lov regulerer bestemmelser for doping og saksgangen i 

dopingsaker. Samtlige klubber og spillere forplikter å være informert om innholdet i 

NIFs lover vedrørende brudd på antidopingbestemmelser og konsekvensene av disse. 

http://www.lovdata.no/nif/hifl-20070512-0001.html#map012  

NVBF følger FIVBs regelverket vedrørende brudd på antidopingbestemmelser 

http://www.fivb.org/EN/Medical/Document/FIVB_Medical_Regulations_2011.pdf  
 

12.3  NVBF kan behandle sanksjoner mot klubb som følge av at den i samme kamp har 

benyttet to eller flere spillere som blir dømt for brudd på dopingbestemmelsene i 

NIFs lov. Dopingsaker mot enkeltpersoner behandles etter NIFs lov kapittel 12. 

 
 

http://www.antidoping.no/
http://www.antidoping.no/internett/forebygging/rent-idrettslag/
http://www.lovdata.no/nif/hifl-20070512-0001.html#map012
http://www.fivb.org/EN/Medical/Document/FIVB_Medical_Regulations_2011.pdf
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Gyldighet 
Dette reglementet er gyldig for sesongen 2014-2015. Reglementet er lagt ut på 

www.volleyball.no 23.5.2014. Mindre endringer kan forekomme, og disse vil eventuelt bli 

postlagt på NVBFs nettsider. 
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