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NBBFs håndtering av Covid-19 situasjonen

Beredskapsgruppen

Beredskapsgruppen i NBBF har mandat gjennom NBBFs styreved-
tatte kommunikasjonsplan og ledes av generalsekretæren. 

Utdrag fra NBBF Kommunikasjonsplan 2016-2020: 

«Gruppen skal håndtere alle alvorlige hendelser knyttet til NBBFs 
virksomhet som berører ansatte, utøvere, tillitsvalgte eller andre. 
Lederen av beredskapsgruppen avgjør om en hendelse er av en 
så alvorlig karakter at gruppen må samles. 

Lederen fordeler oppgaver og ansvar til de andre medlemmene 
og vurderer om man trenger bistand fra støttegruppen.»  
«Presidenten bistår om det vurderes som nødvendig. Presidenten 
skal alltid kontinuerlig informeres og holdes oppdatert når det 
oppstår en hendelse. Presidenten informerer forbundsstyret eller 
arbeidsutvalget (AU) ved behov. » 

Beredskapsgruppen har i perioden jobbet kontinuerlig. Lederer 
av beredskapsgruppen har brukt støttegrupper for bistand. Støt-
tegrupper skal om nødvendig bistå beredskapsgruppen med kon-
krete arbeidsoppgaver. Støttegrupper har i dette tilfellet vært:

•	 NBBFs arbeidsutvalg

•	 NBBFs Økonomisjef

•	 Daglig leder i Region Øst 

•	 Lege Arne Stray Pedersen 

•	 NIFs Covid-19-gruppe 

Disse har alle bistått i arbeidet med å håndtere Covid-19-situasjo-
nen.



Det har i hele perioden blitt lagt mye vekt på informasjon til, og 
kommunikasjon med, organisasjonen og klubbene. Her har det 
har blitt benyttet sosiale medier, hjemmeside samt direkteinfor-
masjon på mail til klubber, regioner og organisasjonen generelt. 
Det er blitt opprettet en egen side med oppdatert informasjon, 
https://www.basket.no/om-nbbf/koronatrusselen/

NBBF har hele tiden jobbet med å ha helt oppdatert informasjon, 
med retningslinjer over myndighetenes begrensninger og mulig-
heter, publisert på alle digitale plattformer, og så godt som mulig 
tilgjengelig for alle. Dette har vært et tidkrevende og omfattende 
arbeid.

NBBF har i hele perioden ment at smittevernhensyn skal tas på al-
vor, og har ikke ønsket å utfordre de innførte restriksjonene. NBBF 
ser at en del av de generelle restriksjonene sikkert kunne vært 
tilpasset vår idrett, eller andre, på en bedre måte. I den situasjo-
nen landet er i mener NBBF imidlertid at det som gjelder resten 
av samfunnet, også skal gjelde for norsk basket.



Samarbeid med NIF

NBBF har deltatt i grupper hos NIF i perioden etter 12. mars 2020. 
Sportssjef Brent Hackman har deltatt i NIFs beredskapsgruppe 
for oppstart av breddeidrett senior (sammen med NIF, håndball, 
bandy, amerikanske idretter og ishockey) her har protokoller for 
gjenåpningen er blitt utarbeidet. Arbeidet utført i denne gruppen 
har lagt grunnlaget for veilederen NBBF bruker ved gjenåpnin-
ga av basketaktiviteter. Veilederen inkludere alle fagområdene i 
NBBF og oppdateres ukentlig. Sportssjef har ukentlig dialog med 
sportssjefene i andre forbund i forbindelse med endringer gitt av 
regjeringen og/eller NIF. 

NBBF deltok på seminar med NIF og NFF i forkant av åpningen av 
Toppidretten. En protokoll for gjenåpning av BLNO ble utarbeidet 
og formidlet til klubben i juli. Alle BLNO-lagene var i gang iløpet 
av august. 

Generalsekretær Silje Særheim har deltatt på ukentlige møter i 
regi av NIF for generalsekretærer i særforbund om Korona situa-
sjonen: 

Covid-19-forskriften § 13 gir et unntak fra 1-meterskravet for blant 
annet «utøvere under 20 år som deltar i idrettsarrangement eller 
konkurranse som gjennomføres innenfor samme idrettskrets eller 
innenfor samme region der region brukes som geografisk av-
grensning, samt støtteapparat og dommere».

NBBFs beredskapsgruppe har fattet vedtak om at det ikke skal 
organiseres kamper med kontakt på tvers av regionsgrensene 
ut 2020. Dette er helt i samsvar med det unntaket som følger 
av forskriften. Dette vil si at dersom en skal organisere idretts-
konkurranser med deltakere fra ulike regioner, så må disse 
gjennomføres med minst 1-meters avstand mellom utøverne. 



Beredskapsgruppen i NBBF har valgt å følge covid-19-forskiften, 
og NBBF har ikke mulighet til å dispensere fra denne. 

Pr. dags dato er det stor uvisshet rundt senior bredde med tanke 
på oppstart. Det er fremdeles usikkert om det vil bli oppstart i 
2020.



Kompensasjonsordninger

Myndighetene har utlyst kompensasjonsordninger for idrett og 
kultur. Kompensasjonsordning 1 var for perioden 5. mars til 30. 
april. Ordningen traff dessverre ikke helt godt, i og med at det kun 
var billettinntekter, deltakeravgifter og merutgifter som følge av 
avlysning som var omfattet. Andre publikumsinntekter var ikke 
med i ordningen. Klubbene måtte selv søke på kompensasjons-
ordningen, men etter avtale med Lotteri- og Stiftelsestilsynet (som 
administrerte ordningen) og sluttspillklubbene i BLNO, kunne 
NBBF søke om kompensasjon for hele sluttspillet. 

NBBF mottok støtte fra Lotteri og Stiftelsestilsynet pålydende kr 
987 300 i fase 1. Beløpet ble fordelt videre til BLNO klubbene mm. 

Kompensasjonsordning fase 2 er mer omfattende, og er tilpasset 
idretten på en bedre måte- Dette da andre publikumsrelaterte 
inntekter, ut over billettinntekter, er med. Ordningen har tilbake-
virkende kraft til 12. mars og gjelder til og med 31. august. NBBF 
har søkt om støtte pålydende kr 2 653 200. Lotteri og Stiftelsestil-
synet gir kompensasjon for 70% av søknadsbeløpet, og for NBBF 
blir beløpet 1 857 240 kr, hvis NBBF mottar det som det er søkt 
om støtte til.

Det har også blitt vedtatt en kompensasjonsordning nr 3, som er 
en videreføring av kompensasjonsordning nr 2.

Det vil si at man, også etter 1. september, kan søke om kompen-
sasjon av tapte inntekter fra eksempelvis loppemarkeder, utleie, 
billettinntekter fra idrettsarrangementer og andre tilbud. 



Kampdagsinntekter for toppidrett vil også kompenseres i tillegg 
til bortfall av billettinntekter Organisasjoner som har betydelig 
inntektsbortfall fra arrangementer eller annen spesifisert aktivitet 
som blir delvis avlyst, stengt eller utsatt som følge av pålegg eller 
råd fra statlige myndigheter, kan søke om 70 prosent kompensa-
sjon ut 2020.

For arrangementer eller annen spesifisert aktivitet som blir helt 
avlyst, reduseres kompensasjonen til 50 prosent fra 1. november 
til og med 31. desember. For de som gjennomfører, vil netto inn-
tektstap kompenseres med 70 prosent også etter 1. november. 

Tapte lisensinntekter og medlemsavgifter dekkes ikke av kompen-
sasjonsordningen til idretten. 

Styret i NBBF ser alvorlig på at ikke tapte lisensinntekter og del-
takeravgifter dekkes av kompensasjonsordningen til idretten. Det 
er inntekter som er viktige for utviklingen av idretten og også top-
pidrettsutvikling som landslagsaktiviteter. Styret har derfor bedt 
Norges Idrettsforbund om å arbeide for å få etablert kompensa-
sjonsordninger også for denne typen mulige inntektstap. Dette er 
nå videre fulgt opp av idrettspresidenten og generalsekretæren i 
NIF, og signalet er viderebragt til kulturministeren.

Det er mange og store usikkerhetsmomenter, noe som medfører 
at NBBFs administrasjon må ha en fleksibilitet så lenge som mu-
lig når det kommer til forvaltning av et eventuelt ekstraordinært 
regnskapsmessig overskudd som et resultat av covid-19-situasjo-
nen. Det er vedtatt av forbundsstyret at NBBF ikke skal styre mot 
et overskudd som et resultat av innsparinger i forbindelse med 
koronasituasjonen. Hvordan et eventuelt overskudd skal avsettes 
til kompenserende tiltaker fremdeles meget usikkert, da det er en 
stor risiko for tapte inntekter fremover. . 



NBBF vurderer at følgende områder blir prioritert ved en omdis-
ponering av et eventuelt ekstraordinært overskudd:

•	 Utvikling av NBBF

o Egenandeler topp og bredde

o Digitale løsninger i regi av NBBF

o Avsetting til regional drift /aktivitet som følge av 
Covid-19

•	 Forskjøvet landslagsaktivitet 

Situasjonen med Covid19 vil etter all sannsynlighet påvirke ak-
tiviteten og organisasjonen i hele 2020. NBBF ser at organisa-
sjonen ligger etter med planer, planlagte aktiviteter og marked/
kommunikasjonsarbeid. Grunnen til dette er mange og store krav 
fra Idrettsforbundet, Kulturdepartementet etc. Ifb. med rappor-
teringer mm.. På grunn av dette er, Axel Langaker sin stilling blitt 
forlenget ut 2020. 



Beredskapsgruppen i NBBF

Beslutninger gjort i perioden

Forbundssty-
ret 

Mars -BLNO M Sluttspill – Avlyst

-BLNO K Seriespill - Avlsyt

-BLNO K Sluttspill – Avlyst

-U16NM -Avlyst 

-U19NM - Avlyst 

-3x3 Touren - Avlyst 

-Star kampene - Avlyst,  

-Rullestolbasket samlingen – Avlyst

-Nasjonal og regional ting avholdes digitalt

Beredskaps-
gruppen

April -Streetbasket festivalen – Avlyst

-SPU & NTC – Avlyst

-Kurs i regi av NBBF – Utsatt til høsten

Mai -Arrangert webinarer

Juni -SPU – Anbefale regioner til å avlyse høs-
tens SPU samlinger

-Nordisk – avslo tilbudet om Nordisk i au-
gust 

Juli Toppidrett protokoll utarbeidet



August -Reiserestriksjonsvedtak som gjør at spill 
i på tvers av regionsgrenser og i utlandet 
ikke tillates. Dispensasjonssøknader vedr 
dette er avvist. 

-Trenerkurs og samlingspunkter må ha digi-
tale løsninger.

-Endringer på U-landslagssamlinger og 
opprettelse av regionale talentsamlinger

Andre April -FIBA – avlyste sommerens LL turneringer

-FIBA – Utsatt EM Small Nations til 2021

-Finland – Utsatte Nordisk Mesterskap til 
august

-Copenhagen Invite – Avlyst turnering

-Jones Cup utsatt til 2021


