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Til klubber i DVBF 
 

Play off – finaler, bronzekampe og 5-6- pladsen 
 
Play off – og finale runder 
Play off spilles i følgende terminer: 
 Play off 1: Fredag den 4. marts – søndag den 6. marts 2016 (Dame pulje A og Herre pulje A) 

 Play off 2: Fredag den 11. marts – søndag den 13. marts 2016(Dame pulje B og Herre pulje B) 

 Play off 3: Fredag den 18. marts – søndag den 20. marts 2016(Dame pulje A og Herre pulje A) 

 Play off 4: Onsdag den 23. marts – fredag den 25. marts 2016(Dame pulje B og Herre pulje B) 

Finaler og placeringskampe * 
 1. Finale for damer og herrer Lørdag den 9. april el. søndag den 10. april 2016. 

 2. Finale for damer og herrer Lørdag den 16. april el. søndag den 17. april 2016. 

 Bronzekampene (2) spilles i perioden tirsdag den 5. april – lørdag den 16. april 2016. Bron-

zekampe kan ikke spilles samme dag som finalerne og 2. Bronzekampe skal være spillet in-

den 2. Finale. Bedst placerede hold i Grundspillet har hjemmebane i 2. kamp 

 kampen om 5-6. pladsen spilles hos et af de implicerede hold, bedst placerede hold i 

grundspillet har hjemmebane. Kampen skal spilles inde 2. finale 

* der tages højde for TV transmission af finalerne på en hverdag. I så fald spilles bronzekampene 
separat hos de implicerede hold. Såfremt kun én af bronzekampene spilles lokalt, har bedst place-
rede hold i grundspillet hjemmebane. 
 
Tidspunkter for kampene kunne være. Har i som arrangør specielle ønsker skrives disse på arran-
gør ansøgningen. 

 Fredag (onsdag) kl. 18 + 20 
 Lørdag (skærtorsdag) kl. 15 + 17 
 Søndag (langefredag) kl. 13 + 15 

 
Afviklingsform 
Play off Nr. 1-6 i VolleyLigaen kvalificerer sig til play off. 
Nr. 1-4-5* fra grundspillet placeres i den ene pulje og nr. 2-3-6* i den anden pulje. 
Den ene pulje spiller 1. og 3. play off runde, og den anden pulje spiller 2. og 4. play off runde. 
Play off puljerne for damer og herrer afvikles sammen. Som udgangspunkt spiller holdet med kor-
test transport 1. og 3. kamp i en play off pulje. 
* en anden fordeling af puljerne kan ske under hensyntagen til, de deltagende klubbernes mulig-
hed for at spille på hjemmebane ved en play off runde, hvor de er arrangører. Hvis en arrangør-
klub opnår en placering som nr. 7 el. 8 i VolleyLigaens grundspil og derved ikke kvalificerer sig til 
Play off, spiller de en hjemmekamp i kvalifikation til VolleyLigaen i forbindelse med play off stæv-
net som de er arrangør af. 



Nr. 1 og 2 fra grundspillet skal placeres i hver sin play off pulje  
1. prioritet 1-4-5 2-3-6 

2. prioritet 1-4-6 2-3-5 

3. prioritet 1-3-6 2-4-5 

4. prioritet 1-3-5 2-4-6 

5. prioritet 1-5-6 2-3-4 

6. prioritet 1-3-4 2-5-6 

Finaler og Bronzekampe spilles bedst af to kampe, såfremt stillingen er 1-1 i kampe, spilles der 
et Golden Set (1 sæt til 25), der starter 5 min. efter den ordinære kamp er afsluttet. 
Kampen om 5-6. pladsen spilles over netop én kamp.  
Top Volley Danmarks bestyrelse beslutter placeringen af play off og finalestævner. 
 
Krav til spillestedet 

 Play off Finaler 

Bane Indfarvet bane TV-gulv 

Frizone 5 meter / 6½ meter 5 meter / 6½ meter 

Frihøjde Min. 8 meter Min. 8 meter 

Lys Min 700 lux Min 700 lux 

Tilskuere pladser Min. 500 Min. 800 

Øvrige krav som til kampe i VolleyLigaens grundspil. 
 
Arrangør 
Klubber der ønsker at være arrangør af en play off runde eller en af finalerunderne, kan ansøge 
om dette.  
Tilkendegivelse som skal være DVBF i hænde på mail turnering@volleyball.dk senest den 15. sep-
tember. 
Tilkendegivelse skal indeholde: 

 er klubben er interesseret i at være arrangør 
 Bekræftelse at hallen er til rådighed til arrangementet incl. klargørelse og efter følgende 

oprydning fra arrangementet  
Ansøgning skal være DVBF i hænde på mail turnering@volleyball.dk senest den 15. oktober. 
Ansøgning skal indeholde: 

 Spillestedet, herunder frihøjde, lysstyrke og faste tilskuerpladser  

 Hvilke runde kan der spilles – angiv alle mulige runder hvor der kan spilles 

 En markedsføringsplan med tilhørende side events   

 Øvrige tiltag der vil blive lavet for at hæve arrangementet 

 Andre særlige forhold 

I de 4 play off runder er lokalklubben arrangør. 
DVBF er arrangør af finalerne, men skal bruge en klub til at stå for alt det praktiske. Klubber der 
ønsker dette er velkommen til at ansøge herom. 
 
Tilskuere 
DVBF ønsker at vi bliver flest mulige til play off. Ønsket er et gennemsnit på 250 personer i hallen 

pr. kamp  
Evt. entre 75 kr. pr. dag / 150 for weekenden, børn under 18 er gratis ligesom DVBF’s adgangs-
kort er gældende. 
Evt. entre tilfalder arrangøren efter følgende fordeling. 
Over 1500 personer i hallen – 100% af entreindtægten 
1250-1499 personer i hallen – 75% af entreindtægten 
1000-1249 personer i hallen – 50% af entreindtægten 
under 1000personer i hallen – 25% af entreindtægten 
Ovenstående er samlet for de 6 kampe i play off runden 
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Deltagende hold 
Forestår egen bespisning og evt. overnatning 
Transportudgifter til play off og finaler indgår i rejseudligningen på normalvis. 
Deltagende hold har rådighed over 2 reklamebander, hvor de kan promovere eventuelle sponsorer 
efter godkendelse. Udgiften til reklamebannere påhviler klubben.  
   
DVBF 
 Laver kampprogram til play off og finaler, arrangøren kan derudover lave eget promotion ma-

teriale 

 Stiller med bander til reklamebannerne 

 

Arrangør 

 stiller med alle officials 

 laver (sørger for) mediestatistik, videosharing 

 betaler evt. halleje 

 har mulighed for 2. række reklamer 

 kan lave eget promotion materiale 

 udlægger TV-gulv, hvis det er påkrævet 

Play-off og finaleslutspil vil blive diskuteret og på VolleyLigaklubmødet onsdag den 19. august, 
muligheder for justeringer herefter kan forekomme. 
 
Giver ovenstående anledning til spørgsmål bedes I kontakt turneringsleder Henrik Petersen 
 

 
Med venlig hilsen 
DANSK VOLLEYBALL FORBUND 

 

Henrik Petersen  
Turneringsleder 

   
 4326 2715 (direkte) 

 2887 1601 (mobil) 

 turnering@volleyball.dk  
 DVBF Turnering, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby 
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