Medlemskap
For å kunne delta i offisielle 3X3 konkurranser må du være medlem i NBBF, ha
gyldig lisens og ha en profil på Fiba 3X3.
Medlemsskap i NBBF får du automatisk dersom du er medlem av en klubb.
Informasjon om klubber du kan være medlem i finner du her.
Lisens må du ha fra du fyller 13 år.
Dersom du har gyldig 5v5 lisens (deltar i serispill), er 3X3 lisensen inkludert.
Ønsker du kun å delta i 3X3 kan du kjøpe en engangslisens til 50kr, eller en
sesonglisens til 150kr. Mer om hvordan kjøpe lisens finner du her.
Profil på Fiba 3X3 kan du opprette selv på https://play.fiba3x3.com/.
Det må du ha for å kunne melde deg på konkurranser. Du kan også se hvordan du og
vennene dine ligger an på verdens rankingen, finne turneringer i inn- og utland og
følge dine favoritt 3X3 spillere.
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Dersom idrettslag eller ansvarspersoner er usikre i vurdering av slike saker, oppfordres
de til å kontakte den sentrale administrasjonen i Norges Basketballforbund, gjerne
direkte til Kristin Kvalvik på kristin@basket.no. Norges Basketballforbund vil innhente
råd fra NIF i de saker man har behov for bistand i vurderingen.
Herreklassen:
o Personer med kjønnsinkongurens som ønsker å konkurrere i herreklassen, men
som har, eller tidligere har hatt juridisk kjønn som kvinne, kan delta i
herreklassen på alle nivåer. Dette er også i tråd med IOCs regelverk.
Kvinneklassen:
o På konkurransenivået 2. divisjon og lavere er det oppfordret til å informere
særforbundet om en spillers kjønnsinkongurens, dette for at spilleren best skal
kunne bli ivaretatt av særforbundet. Det er etter Norges Basketballforbund sin
vurdering likevel ikke nødvendig med søknad eller informasjon i slike saker. Det
er opp til den enkelte utøver hvor mye denne vil informere andre om sin
kjønnsinkongurens. I tilfeller der personen ikke har juridisk kjønn som
samsvarer med kjønnsidentitet/ ønsket kjønnsklasse, må utøveren ta kontakt
med idrettslaget eller forbundet for bistand for å sikre at det ikke fremkommer
feil kjønn i lister med mer. Dette da idretten bruker personnummer som en del
av identifikasjon, og dette automatisk informerer om juridisk kjønn.
o I aldersbestemte klasser frem til og med U19 er det etter Norges
Basketballforbund sin vurdering ikke nødvendig med søknad eller informasjon
om kjønnsinkongurens, med mindre utøveren skal delta i NM. Ved deltakelse i
NM må særforbund informeres. Foruten deltakelse i NM er det opp til hver
enkelt utøver å bestemme hvor mye den vil informere andre om sin
kjønnsinkongurens. I tilfeller der personen ikke har juridisk kjønn som
samsvarer med kjønnsidentitet/ ønsket kjønnsklasse, må utøveren ta kontakt
med idrettslaget eller forbundet for bistand for å sikre at det ikke fremkommer
feil kjønn i lister med mer. Dette da idretten bruker personnummer som en del
av identifikasjon, og dette automatisk informerer om juridisk kjønn.
o På konkurransenivå 1. divisjon vil det være mulig for idrettslag i kvinneklassen
å benytte utøvere med kjønnsinkongurens og kvinnelig kjønnsidentitet uten at
disse tilfredsstiller IOCs kriterier, etter søknad til Norges Basketballforbund.
Slike søknader behandles av ledergruppen med kontaktperson oppnevnt av
generalsekretæren. Beslutningen vil som regel være tidsavgrenset for 1
sesong.
o I BLNO gjelder IOC gjeldende regelverk. For spørsmål om dette, kontakt
seniorrådgiver i NIF Håvard B. Øvregård
(havard.ovregard@idrettsforbundet.no/ 91 77 31 57).
For konkurranser i utlandet og konkurranser i regi av internasjonalt forbund, skal man
informere arrangør i forkant av konkurranse, for å sikre at deltaklse er i tråd med
arrangørens rammer.

•

1

Personer som på grunn av kjønnsinkongurens bruker legemidler, har selv ansvar for å
innhente medisinsk fritak for legemidler som står på dopinglisten1.
o For tilleggsinformasjon fra Antidoping se fotnote2
o Antidoping Norge har en sjekkliste for transseksualisme3.
o Det samme har WADA4

: https://www.antidoping.no/medisinsk/medisinsk-fritak-tue
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https://s3.eu-west1.amazonaws.com/anitidoping/1.0.1Retningslinjeromtilleggsdokumentasjonvedmedfritakgyldigfra.pdf?mtime=2
0190527081641&focal=none
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https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/anitidoping/tue_checklist__transgender_athletes_NO.pdf?mtime=20201223151920&focal=none
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https://www.wada-ama.org/en/resources/therapeutic-use-exemption-tue/medical-information-to-supportthe-decisions-of-tuecs-7

