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I januar spilles de tre aldersbestemte regionsmesterskapene. Og selv om Agder, fra 1. januar 2018, er slått sammen med
Rogaland i region Sydvest, vil vi fortsette å ha hver våre RM som kvaliFseringsturneringer til NM.  

Dato Turnering Klasser  Arrangør/hall Påmeldingsfrist Påmeldingslink

Lørdag
20.01.2018

RM U17 Jenter/gutter  KSK/Møvighallen 15.01.2018 Påmelding

Søndag
21.01.2018

RM U19 Jenter/gutter  KSK/Møvighallen 15.01.2018 Påmelding

Søndag
21.01.2018

RM U15 Jenter/gutter  KSK/Møvighallen 15.01.2018 Påmelding

Send en e-post til Eva.Ofstaas@volleyball.no før påmeldingsfristen går ut dersom du har vanskeligheter med påmeldingen.

Spilleberettigelse – alder

RM og NM U15 i 2018 er åpent for spillere født i 2003, 2004 og 2005.
RM og NM U17 i 2018 er åpent for spillere født i 2001, 2002, 2003 og 2004.
RM og NM U19 i 2018 er åpent for spillere født i 1999, 2000, 2001, 2002 og 2003.
Aldersgrensene er vedtatt av NVBFs forbundsstyre. Det gis ingen dispensasjoner fra alderskravene.

De påmeldte lagene seedes i forhold til ranking i regionalt seriespill samme sesong. Lagene plasseres i puljer etter
serpentinersystemet. 

 Når det gjelder kvaliWsering til NM har Agder følgende mulige plasser:

https://www.profixio.com/pamelding/redirect.php?tknavn=rm_u17_-_agder_18
https://www.profixio.com/pamelding/redirect.php?tknavn=rm_u15_og_u19_-_agder_18
https://www.profixio.com/pamelding/redirect.php?tknavn=rm_u15_og_u19_-_agder_18
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NM U15 - spilles i Bergen 6.-8. april 2018

De to beste klubbene fra regionmesterskapet i Agder har rett til plass i landsWnalen. Dersom en klubb takker nei til
deltakelse vil neste klubb på resultatlista få tilbudet.
Ett ekstra lag blir gitt til de tre regionene som har Yest deltakende klubber i regionmesterskapet samme sesong, etter at
allerede kvaliWserte klubber er trukket fra.
Totalt har vi to sikre GU15- og JU15-plasser + eventuelt en ekstra plass i hver klasse som er avhengig av antall deltakende
klubber i RM.

NM U17 - spilles i Førde 16.-18. mars 2018

Den beste klubben fra regionmesterskapet i Agder har rett til plass i landsWnalen. Dersom en klubb takker nei til deltakelse
vil neste klubb på resultatlista få tilbudet.
Et ekstra lag til de tre regionene som har Yest deltakende klubber i regionmesterskapet samme sesong, etter at allerede
kvaliWserte klubber er trukket fra.
Ett ekstra lag i GU17-klassen på grunn av sølvmedaljen til Dristug i fjorårets NM U17.
Ett ekstra lag i JU17-klassen på grunn av KVKs bronsemedaljer i fjorårets NM U17.
Totalt har vi to sikre plasser i både JU17- og GU17-klassen + eventuelt en ekstra plass i hver klasse som er avhengig av
antall deltakende klubber i RM.

NM U19 - spilles i Stavanger 9.-11. mars 2018

Den beste klubben fra regionmesterskapet i Agder har rett til plass i landsWnalen. Dersom en klubb takker nei til deltakelse

vil neste klubb på resultatlista få tilbudet.

Et ekstra lag til de tre regionene som har Yest deltakende klubber i regionmesterskapet samme sesong, etter at allerede
kvaliWserte klubber er trukket fra.
Ett ekstra lag i JU19-klassen på grunn av at KSK vant bronsemedaljer under fjorårets NM U19.
Totalt har vi en sikker plass i GU19-klassen og to sikre plasser i JU19-klassen  + eventuelt en til i hver klasse som er
avhengig av antall deltakende klubber i RM.
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