
   
 

 

Invitasjon til   

MESTERSKAP FOR VIDEREGÅENDE SKOLER  
Agder 2022 

Onsdag 23. november, kl. 09.30-16.30, i Gimlehallen 

NVBF og Kristiansand Katedralskole Gimle ønsker skolen din velkommen til å delta på årets 

fylkesfinale i volleyball. Invitasjonen sendes til alle skoler i Agder som tar opp elever fra 10-

årig grunnskole. 

NVBF jobber for å skape et godt aktivitetstilbud til ungdom, og vi har i over 50 år arrangert et 

mesterskap for videregående skoler. Her får ungdom som kanskje ikke spiller volleyball i 

klubb, sjansen til å oppleve spillets gleder. MVGS er et breddearrangement. 

Klasser og netthøyde 

 Jenter: netthøyde 218 cm 

 Gutter: netthøyde 235 cm, laget kan spille med inntil 2 jenter på laget 

 Miks: netthøyde 235 cm, laget må spille med minst 3 jenter på banen 
 

Kamper, dømming og premiering 

 Det spilles best av tre sett i alle klasser. De to første settene går til 25 poeng, mens et 

eventuelt 3.sett går til 15. Ved høy påmelding eller forsinkelse i arrangementet, kan 

arrangør bestemme at kampene spilles til 21-21-12.  
 Alle lag får minimum tre kamper hver. 

 Lagene blir satt opp til å dømme hverandre. Dette er et breddearrangement, og det 

stilles kun grunnleggende krav til spilleforståelse (rotasjon, antall slag, ikke tillatt med 

nettberøring ol). 

 Det gis pokal til skolen og medaljer til spillerne på de tre beste lagene i hver klasse. 
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Påmelding til MVGS 

Påmelding skjer elektronisk på følgende lenke: MVGS Agder - Profixio 

Påmelding i Profixio krever innlogging. Om du ikke har egen bruker, kan denne brukes: 

Brukernavn: agdermvgs@gmail.com (NB! Fiktiv e-postadresse, IKKE send epost dit) 

Passord: mvgs 

Innlogget i Profixio velger du først KLUBB. Velg klubben «MVGS Agder» dersom du ikke 

finner skolen din i lista. På lagnavn er det da VIKTIG at du skriver skolen sitt navn. Hver skole 

kan gjerne stille med flere lag i hver klasse, hvis det er ønskelig. 

Påmeldingsfrist: onsdag 16. november kl. 23.59. 

Kampoppsett sendes ut til den som registreres som lagleder fredag 18. november. 

 

Pris: 1500,- pr. lag. Skoler som deltar med flere enn ett lag i en klasse, betaler 600 kr pr. lag 

for de neste. Skolen vil motta faktura av NVBF i etterkant av arrangementet. 

 

Landsfinale MVGS 

Vinnerlaget i gutteklassen og de to beste lagene i miksklassen og jenteklassen er direkte 

kvalifisert til å delta i landsfinalen for videregående skoler. Landsfinalen dette skoleåret skal 

arrangeres i Førde helgen 27.-29. januar 2023. 

De kvalifiserte lagene må, innen mandag 28. november, melde fra til NVBF om de ønsker å 

takke ja til plassen i landsfinalen. Hvis nei, går plassen til de neste på lista.  

For spørsmål eller for hjelp til påmelding kontakt NVBF v/ Eva Øfstaas på e-post: 

Eva.Ofstaas@volleyball.no    

 

Vennlig hilsen 

Norges Volleyballforbund 

Eva Roald Øfstaas 

Arrangement og konkurranse 

Tlf.: 90 15 35 08 
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