ARBEIDSDOKUMENT:
SERIEGJENNOMFØRING, SLUTTSPILL MIZUNOLIGA, NM
SENIOR, REGLEMENTSJUSTERING, ALDERSBESTEMTE NM
Innledning:
Som en følge av den pågående pandemien har NVBF fortløpende justert kamp- og
konkurransetilbudet og utarbeidet protokoller for hvordan smittevern og
aktivitet/konkurranse skal håndteres. Det har vært utfordrende både med tanke på
avlysninger, utsettelser, omberamminger, logistikk og behov for endringer og avklaringer
med de ulike arrangørene og aktørene.
Arbeidet har dreid seg om å kartlegge og vurdere hva som er best når det gjelder å ivareta
smittevernhensyn, hva må utsettes, avlyses, oppsett av nye kamper og forlengelse av
sesongen. Ambisjonen har hele tiden vært å tilrettelegge for aktivitet innenfor det som har
vært mulig.
Dette dokumentert gir en samlet oversikt, med begrunnelser, over hvordan de følgende
seriene vil gjennomføres: Mizunoliga, 1.divisjon, lavere divisjoner og aldersbestemte serier. I
tillegg legges det frem planer og datoer for gjennomføring av sluttspill i Mizunoliga, NM
senior og aldersbestemte mesterskap. Til slutt er det en presentasjon av det som må justeres
i NVBFs reglementer og administrative reguleringer grunnet unntakssituasjonen vi opplever,
der regelverket vårt ikke gir nødvendige svar på hvordan ulike problemstillinger skal
håndteres.
NB! ToppVolley Norge (TVN) har meddelt at på grunn av situasjonen med forbud mot besøk
eller reise for spillerne på TVN, anser de det som ikke mulig å gjennomføre seriespillet. De
trekker derfor lagene fra både Mizunoligaen og 1.divisjon. Deres kamper vil bli fjernet fra
serien. Dette gjelder også kamper som er ferdigspilt der resultatet vil settes til 0-0, og ingen
poeng tildeles. Tabellen vil vise TVN med ingen kamper spilt. Dette er også hensyntatt i
oppsettene som er utarbeidet for gjennomføring av de nasjonale seriene.
Til slutt:
Innholdet i dette dokumentet gjenspeiler grunnlaget for Forbundsstyrets vedtak i FS-sak
17/2021 Avklaringer sesong 2020/2021
Mizunoligaen
Målsetting:
Oppsettet for Mizunoliga (ML) er utarbeidet med mål om å gjenoppta konkurranse fra og
med helgen 20-21.2. Dette betinger at overordnede myndigheter tillater konkurranse i
toppidrett. Oppsettet tar sikte på at serien avsluttes i mars måned (helgen 20-21.3.) slik at
sluttspill kan starte helgen 9-11.4. Dersom det skulle forekomme nye restriksjoner, vil helgen

satt av til kvartfinaler i sluttspill tas i bruk til seriekamper, og kvartfinalene vil tas ut av
sluttspillet. Final Four-helgen skjermes.
ML gjennomføres som dobbel serie.
Dersom dette ikke lar seg gjennomføre grunnet ny nasjonal nedstenging eller lokale
restriksjoner, er neste mål gjennomføring av enkel serie (alle møter hverandre minimum en
gang). Tabellen regnes da ut fra enkel serie med snittpoeng der det har vært dobbelt
oppgjør. Dersom det ikke er mulig å gjennomføre enkel serie, regnes tabellen basert på
poeng per kamp.
Begrunnelse:
Det ønskes ferdigspilt ML, inkludert sluttspill, innen 18.4. da vi må hensynta landslagets
planer og oppkjøring til den utsatte EM-kvalifiseringen, noe som den nasjonal aktivitet bør
hensynta.
Hensynet til antall kamper og tilgjengelige helger avgjør hvorvidt det blir dobbel eller enkel
serie. Dersom dobbel serie skal spilles er det 24 kamper for menn og 27 kamper for kvinner
som skal spilles over 5 helger. Dersom enkel serie skal spilles er det 3 kamper for menn og 5
kamper for kvinner som skal spilles over 3 helger. Enkel serie blir kun spilt dersom mange
kamper bli utsatt/avlyst og antall helger tilgjengelig ikke gjør det mulig å gjennomføre
kampene.
Nye forskyvninger vil gjøre at sluttspillet vil måtte justeres eller avlyses. Det har vært vurdert å
avlyse sluttspillet, men signalene fra NTV har vært at sluttspillet anses som viktig å få
gjennomført da det er et høydepunkt for hele serien. Her kåres seriemester i henhold til
reglementet. Innstillingen åpner opp for en justering av sluttspillet, men at Final Four
gjennomføres til oppsatt helg. En tilsvarende innstilling er også brukt av andre idretter; f.eks.
basketball.
1.divisjon
Målsetting:
Oppsettet i 1.divisjon (1D) er utarbeidet med mål om å gjenoppta konkurranse fra og med
helgen 20-21.2. FS har vedtatt å fjerne reiserestriksjonene for 1.divisjon, og med tillatelse for
konkurranse i toppidrett vil derfor målsettingen om gjenopptatt konkurranse oppnås.
Oppsettet tar sikte på at serien avsluttes i mars måned (helgen 20-21.3.). Det er satt av to
reservehelger for kamper i april (10-11.4. og 17-18.4.) dersom nye restriksjoner innebærer
behov for omberamming. En videre forlengelse vil utfordre sandvolleyballsesongen.
Det skal ikke spilles kvalifisering til Mizunoligaen.
1D gjennomføres som enkel serie som hensyntar trekk av lag fra serien.
Tabellen regnes ut fra enkel serie, samt med snittpoeng der det har vært dobbelt oppgjør.
Dersom det ikke er mulig å gjennomføre enkel serie, beregnes tabellen basert på poeng per
kamp.
Etter høring blant klubbene har FS godkjent at lag kan trekke seg fra serien av hensyn til
koronasituasjonen. Det vil ikke forekomme sanksjoner ved trekk av lag.

Begrunnelse:
Bakgrunnen for at man innstiller på enkel serie er todelt:
(1) En helhetsvurdering; Manglende antall helger for en forsvarlig gjennomføring av dobbel
serie, tilbakemeldinger fra lagene om at et oppsett med dobbel serie innebærer
dobbelkamper for alle lag nesten hver eneste helg, og at belastningene på laget med
dobbelkamper «utfordrer» deltagelse.
Antall kamper som gjenstår for å få spilt ferdig enkel serie, uten trekk av lag, er 25 for menn
og 13 for kvinner.
(2) Koronasituasjonen; Flere lag har meddelt at de har problemer med å kunne delta i serien
pga. eksisterende restriksjoner, samt utfordringer med å få lag på besøk eller reise til
bortekamper gitt smittesituasjonen i deres egen kommune eller kommune til motstanderen.
Flere spillere er i arbeidssituasjoner der de ikke kan reise utenfor kommunen uten å bli satt i
karantener når de kommer hjem igjen. Det er også lag som rapporterer om
kommuneleger/smittevernsleger som anbefaler at man ikke spiller kamper av hensyn til
smittevern.
NVBF har gjennomført en høring blant klubbene/lagene hvorvidt de vil gjennomføre serien.
Svar på høringen viser at 6 klubber (6 herrelag og 5 damelag) ønsker å trekke lag fra serien
uansett om den spilles som dobbel eller enkel serie.
Antall kamper som gjenstår for å få spilt ferdig enkel serie, med trekk av de 6 herrelag og 5
damelag, er 8 for menn og 4 for kvinner.
Lavere divisjoner
Målsetting:
Kamper settes opp regionalt dersom det er tillatt iht. gjeldende koronarestriksjoner for
konkurranse. Målet er fortsatt enkel serie, dersom det lar seg gjennomføre.
Begrunnelse:
Av hensyn til restriksjoner må det gjøres individuelle behandlinger for hver enkelt divisjon og
konkurransesone. Det vil uansett bli spilt de kamper som kan gjennomføres for å
opprettholde et minimum av kamptilbud.
Det er fortsatt ikke lov for denne aldersgruppen å trene. En eventuell oppstart av seriespill
forutsetter minimum 10 dagers trening før første kamp.
Aldersbestemte aktiviteter
Målsetting:
Gjennomføres som enkeltstående turneringer/aktivitet der det er mulig. Avhenger av de
nasjonale og lokale restriksjonene.
Begrunnelse:
Av hensyn til restriksjoner må det gjøres individuelle behandlinger for hver enkelt klasse og
konkurransesone. Det vil bli satt opp kamper der det er mulig for å opprettholde et minimum
av kamptilbud. Her har vi en ambisjon om å gi barn/unge et best mulig aktivitetstilbud.

Sluttspill Mizunoliga
Målsetting:
Sluttspillet ønskes gjennomført:
Kvartfinalene 9-11. april: Spilles hos laget som blir nummer 3 i grunnserien.
Final Four 16-18. april: Spilles i Bergen (Åsane Arena).
Dersom man ikke kan spille kvartfinalene pga. restriksjoner (Første helgen etter påske), blir
Final Four-lagene bestemt ut fra tabellen etter endt grunnserie.
Begrunnelse:
Hensyntar NTVs innspill og ønske om å få til et større arrangement som avslutning av
serien/sesongen. I henhold til reglementet er vinneren av sluttspillet seriemester og
berettiget til deltakelse i Europacup.
NM-finale Senior.
Målsetting:
Spilles helgen 26-28.3. med kampdag lørdag 27.3. Dette er Palmesøndag-helgen.
Kampene spilles i Bjørnholthallen i Oslo.
Begrunnelse:
På grunn av restriksjoner ble cupfinalen utsatt. Det anses som avgjørende å få kampene spilt
før den 18.4 av hensyn til landslagenes EM-kvalifisering og oppkjøring til denne aktiviteten.
NM Regionlag
Målsetting:
Mesterskapet spilles helgen 16.-18. april. Avgjørelse om gjennomføring tas innen 1.3.
Sted må bekreftes på et senere tidspunkt. Det arbeides med plassering av NM regionlag i
henhold til de eksisterende restriksjoner.
Utfordringer som er en del av vurderingene:
• Deltagerne tilhører flere forskjellige kohorter, som blandes inn i en kohort, og som skal
møte andre nye kohorter.
• Med 12 spillere og 2 trenere fra flere klubber; dvs. flere kohorter vil et regionlag skape
muligheter for smittefare når disse samles. Dette lag er da en ny kohort som blandes med
7 andre nye kohorter i samme klasse. Totalt får man 16 nye kohorter som består av flere
kohorter der alle egentlig bør holde avstand til hverandre inntil et visst antall dager har
gått gitt dagens restriksjoner. Noen av trenerne har ikke godt kjennskap til spillerne, da
de ikke er klubbtrenere. Noen er også yngre voksne, slik at ansvaret for å sikre smittevern
kan bli satt på prøve. Så skal alle disse bo på hotell og kanskje på rom med folk fra andre
klubber. De skal ikke kunne ha sosiale omgang mellom kohorter eller mellom klassene.
Det er en kjensgjerning at slike begrensinger kan være vanskelig å overholde, og det vil
bli utfordrende å sikre at smitteverntiltakene etterleves på et slikt arrangement.
• Totalt sett må man vurdere om mesterskapet kan gjennomføres i det hele tatt og derfor
har vi satt som frist 1.3. å avgjøre dette etter samråd med FS, NIF, lokale forhold,
klubbene, foreldrene, trenere og NVBFs lederteam. Vi må sikre at NVBF kan stå inne for
gjennomføringen av et slikt arrangement når man fra 1.11.20-20.1.21 ikke kunne trene

•

eller møte andre over kommunegrenser. Nå er trening tillatt for denne aldersgruppen de
fleste steder, men det er fortsatt ikke anbefalt å gå over kommunegrenser.
Oslo er primært ønsket som arenasted, sekundært Kristiansand og Bergen.

NM U19
Målsetting:
NM U19 gjennomføres 7-9.5. og Bodø Volley er tildelt arrangementet.
Begrunnelse:
RM er utsatt fra januar måned og spilles i mars måned.
Pga. spillere som avslutter videregående skole og flytter fra kommunen/bygda for å studere,
begynne i arbeid eller starter i militæret er det viktig at NM gjennomføres før skoleåret er
ferdig. Helgen som er bestemt, tar hensyn til flere helger med helligdager i mai måned, samt
eksamenstid.
En høring ble gjennomført der svarene fra klubbene ga størst oppslutning om gjennomføring
av NM i mai måned. Imidlertid er det også støtte for en utsettelse til høsten 2021 dersom
man ikke kan gjennomføre i mai måned. Arrangørklubben har også muligheter for NM til
høsten dersom dette blir vedtatt. En endelig avgjørelse om dette tas i mars måned.
NM U17
Målsetting:
NM U17 gjennomføres 1-3.10. og KFUM Stavanger er tildelt arrangementet.
Begrunnelse:
RM er utsatt fra januar måned og spilles i mars måned.
En høring ble gjennomført der svarene fra klubbene ga størst oppslutning om gjennomføring
av NM høsten 2021.
Forbundsstyret har bedt om en undersøkelse om muligheter for gjennomføring i løpet av mai
måned. Undersøkelsen viser at et eventuelt NM i mai vil bli preget av kollisjoner med
konfirmasjoner, eksamen i ungdomsskole, helger med helligdager som brukes av familier til
personlige aktiviteter, samt at arrangørklubben har større kapasitet på høsten.
NM U15
Målsetting:
NM U15 gjennomføres 24-26.9. og Førde VBK er tildelt arrangementet.
Begrunnelse:
RM er utsatt fra januar måned og spilles i mars måned.
En høring ble gjennomført der svarene fra klubbene ga størst oppslutning om gjennomføring
av NM høsten 2021.

Justeringer i reglement
Målsetting:
Opprykk/nedrykk: grunnet de mange uforutsigbare forhold som har preget hele sesongen,
spesielt i alle divisjoner fra 1.divisjon og nedover, anbefales det ingen automatisk opprykk
eller nedrykk i henhold til reglementet.
Lag som ønsker opprykk eller nedrykk skal søke om dette til NVBF Avdeling Arrangement og
Konkurranse (A&K), og deres innstilling går til Forbundsstyret for endelig behandling
(innvilgelse av Elite- og 1.div-lisens). Søknaden må begrunnes sportslig, og kravene som er
definert i lisensen skal oppfylles.
Når det gjelder plassering av lag i lavere divisjoner vil også søknadsprinsippet følges. Her gir
avdeling A&K en innstilling og Administrativt Konkurranseutvalg (AKU) beslutter.
Antall lag i en serie: Da det ikke er automatisk opprykk og nedrykk, kan det åpnes for flere lag
i en serie enn det som er regulert i vedtatte reglement.
Justeringene til sesongen 2022-2023 vil bli tatt med i reglementet for 2021-2022.
Begrunnelse:
Avvik i grunnlaget for opprykk/nedrykk pga. avkortet/endret kampprogram som en følge av
koronapandemien.
Klubbene gis adgang til å vurdere sin egen deltagelse i divisjonene den kommende
sesongen.

