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HVORFOR LISENS?  
 Innføring av lisens er gjort med formål om å forsikre den enkelte spiller 
 Lisens gir den enkelte utøver spilleberettigelse til å delta på aktiviteter og 

konkurranser, og være inkludert i NVBF's skadeforsikringsordning 
 Det er påkrevd med lisens for deltagelse i aktivitet og trening i regi av 

lag/klubber tilknyttet Norges Volleyballforbund 
 Innføring av lisen er også gjort med formål om å være en grunnfinansiering  
 Gi Norges Volleyballforbund muligheter for å styrke aktivitetstilbudet  
 Utvikle gode verktøy for arrangement, kompetanse og utvikling  
 

FOR HVEM?  
 Alle medlemmer kan velge mellom ulike typer lisenser, dvs. individuell lisens 

med unntak for minivolleyball som kan løse lagslisens (individuell lisens kan 
også benyttes i minivolleyball).  

 Lisens er for alle og gir både spilleberettigelse, tilhørighet og forsikrings-
dekning.  
 

TYPER LISENS   
 Helårslisens (for sesongen), individuell lisens 
 Halvårslisens (fra 1.1.), individuell lisens 
 Lagslisens (minivolleyball) 
 Engangslisens, individuell lisens 
 

LISENSKATEGORI OG PRIS (for volleyball)  
 Elite (kr. 1.435) 
 Elite Pluss (kr. 1.485) 
 1. divisjon (kr.1.325) 
 1. divisjon Pluss (kr. 1.375) 
 17. år og eldre (kr. 815) 
 17 år og eldre Pluss (kr. 865) 
 Engangslisens 17 år og eldre (kr. 405) 
 13-16 år (kr. 645) 
 13-16 år Pluss (kr. 695) 
 Engangslisens 13-16 år (kr. 320) 
 Under 13 år (kr. 330) 
 Under 13 år Pluss (kr. 380) 
 Engangslisens Under 13 år (kr. 165) 
 Lagslisens minivolleyball 1-5 lag (kr. 870 pr. klubb) 
 Lagslisens minivolleyball (kr. 1.300 pr. klubb) 
 Veteran NM (kr. 600) 
 Veteran NM Pluss (kr. 650) 
 Veteran NM-helga (kr. 300) 
 Veteran NM-helga Pluss (kr.350) 

 

OM VILKÅR OG SKADEREFUSJON  

 Det må løses egen lisens for grenen volleyball 
 Det må løses egen lisens for grenen sandvolleyball 
 Lagslisens er kun gyldig i klassen minivolleyball født 2005 eller senere 
 En individuell lisens følger spilleren ved overgang til ny klubb 
 Lisensperioden for helårslisens er 01.09-31.08 
 Volleyball lisens betalt før 31.12 er gyldig fra betalingstidspunktet til 31.08  



 

 

 

       året etter 
 Volleyball lisens betalt fra 01.01. er gyldig fra betalingstidspunktet til 31.08 

samme år  
 Barn som ikke har fylt 13 år er dekket av NIFs barneidrettsforsikring  
 Når en spiller har betalt lisens har vedkommende rett til refusjon for skader 

han/hun har pådratt seg på trening, i kamp eller i konkurranse 
 NVBF har avtale med Idrettens Helsesenter  
 For vilkår, ytelsestabell og informasjon i forsikringsordningen, se HER  
 Det er adgang til å oppgradere lisensen 
 NVBF har et samarbeid med NIF og BuyPass som gjør det mulig å betale 

Online via Minidrett.no.  Forutsetning for dette er at spiller er registrert i 
Sportsadmin, og med riktig e-postadresse. Om betaling, se HER 

 Ved skade benytt Skadetelefon 02033 
 Skadetelefonen gir skaderådgivning og behandlingsformidling 09.00-21.00 alle 

dager 
 Egenandel kr. 1000,- 

 
Ny og forbedret lisensordning fra 2016/2017 sesongen: 
• Tilgang til skadetelefonen 
• Grunnlisens og plusslisens har like dekningssummer 
• Behandlingsgaranti for utredning 3 dager uansett dekning 
• Øvrig behandlingsgaranti er 3 dager for utvidet dekning (Plusslisens) og 60  
   dager for grunnforsikring 
• Behandling hos lege, manuellterapeut, fysioterapeut og kiropraktor 
• Tannskader 
• Belastningsskader 
• Spiseforstyrrelser er dekket 
• Sammensatte symptomer er dekket 
• Operasjon er dekket inntil kr. 100.000 
• Ansvar er dekket inntil kr. 3.000.000 

 

 

OFTE STILTE SPØRSMÅL OM LISENS 

 Dekkes skade på trening hvis jeg kun har betalt engangslisens?  
Nei, engangslisens gjelder kun for den kampen lisensen er løst for 

 Kan noen andre overta min lisens dersom jeg slutter? 
Nei, lisensen er personlig 

 Kan en annen spiller bruke min lisens dersom jeg ikke skal spille kamp den 
gjeldende dagen? 
Nei, lisensen er personlig  

 Kan og bør trenere og dommere løse lisens?  
Ja, de bør være forsikret på lik linje med utøverne 

 Er det obligatorisk for trenere og dommere å løse lisens?  
NVBF vil innføre obligatorisk lisens fra 2017/18. Det er viktig at både dommere 
og trenere inngår i forsikringsordningen.  

 Skal lisensen være betalt før kamp spilles? 
Ja ref. NVBFs Reglement og Administrative Reguleringer 

 Er en lisens gyldig dersom den er registrert, men ikke betalt? 
Nei, en lisens er ikke gyldig før den er betalt  

 Kan laget mitt tape kamp og/eller bli bøtelagt dersom en utøver spiller 
kamp uten å ha betalt lisens?   
Ja, laget taper kampen (og mister poeng) og klubben bøtelegges 

 Kan jeg ringe/sende e-post til NVBF sentralt eller NVBF regionalt for å melde 
skade? 
Nei skade meldes via skadetelefonen og ved elektronisk 
skademeldingsskjema   

https://volleyball.klubb.nif.no/volleyball/lisens/Documents/Vilk%C3%A5r%20og%20polise%20for%20Volleyball%202016%20-%202017.pdf
https://volleyball.klubb.nif.no/volleyball/lisens/Sider/BetaleLisens.aspx
https://volleyball.klubb.nif.no/Documents/Presentasjon%20av%20skadetelefonen.pdf


 

 

 

 Gjelder lisensen også skade som oppstår på trening? 
Ja (med unntak av engangslisens) 

 Hva er konsekvensen av å ikke ha lisens når jeg bare deltar på trening ? 
Følgen av å unnlate å løse lisens er at spilleren ikke er forsikret, og altså ikke 
kan gjøre krav gjeldende dersom uhellet er ute og spilleren blir skadet på 
trening 

 Har klubben et ansvar for å sjekke at spilleren er spilleberettiget?  
Ja, det er klubbens ansvar. Hvis spilleren står uten betalt lisens kan ikke 
spilleren spille før alt er i orden.  Det er den enkelte spillers ansvar å vite 
hvilken klubb han/hun er spilleberettiget for og om lisens er betalt 

 Er spilleren personlig ansvarlig for å betale lisens?  
Ja 

 Kan klubben påta seg å betale lisens for sine spillere? 
Ja, forutsatt at dette er avtalt med spillerne  

 Foretar NVBF sentralt eller NVBF regional lisessjekk?  
Ja, i forbindelse med kamp eller turnering 

 Hva skjer ved skifte av klubb?  
Lisensen er personlig og følger spilleren ved overgang til ny klubb. Ny klubb er 
ansvarlig for at spilleren registreres over til den nye klubben 

 Kan det gis det dispensasjon fra lisensordningen?  
Nei 

 Må man ha lisens i såkalte private klubbturneringer? 
Ja 

 Er lisensen gyldig ved skade som skjer  i utlandet? 
Ja, når du trener og spiller kamper på en turnering i regi av klubben? 

 Kan lisensen oppgraderes? 
Ja, man kan oppgradere lisensen og dekke mellomlegget  

 Gjelder lisens som er betalt i en annen idrett for volleyball eller 
sandvolleyball? 
Nei 

 Er det noe jeg som klubbleder bør gjøre? 
Ja, det er viktig å påse at informasjon om lisens går videre til lagsansvarlige, 
samt til både foreldre og utøvere, og at klubben har gode rutiner og sjekker at 
alle har betalt lisens før kampstart  

 
 

 

 

KONTAKTINFORMASJON   

 Skadetelefonen: 

 02033   
 Ved tekniske problemer SportsAdmin og Min Idrett:  

 Ta kontakt med NIF IT support på tlf. 03615 eller e-post 
support@idrettsforbundet.no 

 NVBF sentralt:  

 På e-post lisens@volleyball.no 
 NVBF regionalt: 

 Administrerende myndighet, se liste over regionkonsulenter HER  
 
Oslo, 7. november 2016 
Vennlig hilsen Norges Volleyballforbund 
 
Kristian Gjerstadberget  

Generalsekretær                                                                          

Følg NVBF på Instagram  Følg og «like» Norges Volleyballforbund på facebook  
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