Svensk Volleyboll

Svensk Volleybolls
verksamhetsidé är
”Svenska Volleybollförbundet ska väcka,
tillvarata och utveckla den enskildes intresse
av att regelbundet och varaktigt utöva vol‐
leyboll efter egna förutsättningar, så att det
stärker dennes välbefinnande och sociala
gemenskap.”
För att lyckas med detta ska vår verksamhet
präglas av demokrati, hög tillgänglighet, pro‐
fessionalism och glädje. Genom öppen och
positiv kommunikation ska vi skapa engage‐
mang för att tillsammans arbeta mot gemen‐
samma mål.

Sverigeserien
i
Volleyboll

Vision
Sveriges mest offensiva och expansiva idrott

Värdegrund
Vi är nytänkande, samspelande, spektakulära
och skapar resultat
‐ Svensk volleyboll ska kännetecknas av
innovation och nytänkande. Vi driver utveck‐
ling som andra följer.
‐ Svensk volleyboll kännetecknas också av
samspelet på planen och inom organisatio‐
nen.
‐ Beachvol‐
leyboll och
volleyboll hör
till världens
mest offensi‐
va och spek‐
takulära lag‐
bollsporter

Svenska Volleybollförbundet
E-post: info@volleyboll.se
Hemsida: www.volleyboll.se
Bilder från Christer Ljung och Internationella Volleybollförbundet

Nytt och spännande sätt att
tävla i Volleyboll

Sverigeserien i Volleyboll
Sverigeserien
Svenska Volleybollförbundet är ett av de mest
nytänkande och innovativa idrottsförbunden
när det gäller att förändra och utveckla spel‐
och tävlingsformer.
Nu är förändringens tid för seniorspel och Sve‐
rigeserien lanseras över hela landet genom
distrikten. I korthet innebär det en ny produkt
inom det nationella seriespelet. Sverigeserien är
till för lag som vill spela fler matcher, nybörjar‐
lag, ungdomslag, nedtrappningslag och veteran‐
lag. Helt nya konstellationer av kompisgäng,
företagslag och alla andra typer av lag kan vara
med.
Sverigeserien har testkörts för herrar i norr‐
land med mycket goda resultat. Från att inte
haft några seriespelande lag till att haft hela 9
lag som spelat Sverigeserien. Kan liknande re‐
sultat åstadkommas överallt, då görs skillnad!

Rankingpoäng
Hela Sverigeserien hålls ihop i ett gemensamt
rankingsystem som publiceras i två versioner,
Sverigerankingen och distriktsrankingen. Ran‐
kingtabellerna visualiseras både på Svenska
Volleybollförbundets hemsida och på respektive
distrikts hemsida. Lagen seedas i tävlingarna
efter den ranking lagen har i Sverigerankingen.

Tävlingarna

Fri anmälan

Varje tävlingstillfälle har ett liknade upplägg.
Tävlingarna är öppna för 3, 6, 9 eller 12 lag
beroende på arrangörens sanktionsansökan. I
en trelagstävling måste minst ett av lagen kom‐
ma från en annan förening än arrangörens.
Lagen delas in i trelagsgrupper som nivågrup‐
peras utifrån Sverigerankingen. Distriktens
tävlingsledning kan vid varje tävling bevilja wild
cards som innebär att ett lag placeras i en hög‐
re grupp en lagets egentliga ranking för att
uppnå jämnare matcher. Matcherna spelas på
tvärbana i normalfallet. Varje lag spelar två
matcher per gång och har ett funktionärsupp‐
drag. Varje match avgörs alltid i tre set där
utdelningen blir en rankingpoäng per vunnet
set. Förutom rankingpoäng per set får laget en
rankingpoäng per spelad match. Vunna ran‐
kingpoängen
räknas alltid
oavsett var laget
spelat någon‐
stans.

Sverigeserien spelas i turneringsform under
perioden september till och med mars och där‐
efter genomförs ett Final Four slutspel per di‐
strikt under april månad. Det är fritt att tävla så
mycket som den egna ambitionsnivån tillåter.
Vid ett tillfälle eller varje helg på olika platser.
Lagen väljer att spela inom det egna distriktet
eller i andra distrikt allt efter det egna behovet.
Det kommer att vara ”först‐till‐kvarn” som gäll‐
er varför den enda egentliga begränsningen
hänger på att anmäla sig i tid.

Vem kan delta?

Tävlingsprogrammet
Sverigeserien spelas med ett antal tävlingar i
varje distrikt. Hela landet knyts ihop i en gemen‐
sam tävlingskalender där alla tävlingar finns
upplagda.

Givetvis är alla medlemsföreningar välkomna
men det kommer även att vara öppet för övri‐
ga. Licens ska samtliga spelare som deltar i
Sverigeserien ha och de som inte tillhör en
medlemsförening kan licensiera sig i Volleybol‐
lens IF som en slags inkörsport till medlemskap
inom Svenska Volleybollförbundet. Lagets
namn behöver inte vara samma som förening‐
ens namn.
Lån av spelare från en annan medlemsföre‐
ning är tillåtet. Tjejer kan spela i herrlag men
inte tvärtom.

Arrangörer
Alla tävlingstillfällen arrangeras via medlems‐
föreningarna inom Svenska Volleybollförbun‐
det. Föreningarna söker om sanktion som bevil‐
jas av distriktens tävlingsledning. Föreningarna
kan ha ett eller flera tävlingstillfällen under
säsongen.

Ekonomi
Avgiften är 500 kronor per lag per tävling.
Dessa betalas in i för‐
väg till arrangören.
Arrangören betalar en
sanktionsavgift på 100‐
250 kr per anmält lag
till SVBF. Storleken på
sanktionsavgiften be‐
ror på arrangörens
åtagande för administ‐
rationen av tävlingen.
Sanktionsavgiften
faktureras en gång på
hösten och en gång på våren.

