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«Nedenstående to forslag ble vedtatt av forbundsstyret på styremøte nr 2020-03, den 15. mars 2020, 

men har ved en feil falt ut av tingdokumentene. Ved fastsettelse av tingets dagsorden (sak 5), vil disse 

forslagene bli lagt frem med spørsmål om tinget likevel kan godkjenne at de kan realitetsbehandles. 

Dette krever 2/3 flertall, jfr, NBBFs lov § 14 pkt. 5. Vi beklager denne feilen på det sterkeste!» 

 

Forslag 25 

Overgangsreglementets Kap. 9.D slettes og erstattes med et nytt Kap. 10. 
 
Praktiske justeringer som en konsekvens: 

• Kap. 9 pkt. E og F, endrer nummer til Kap. 9 pkt. D og E 

• Kap. 10 «Forsikring og lisenser» endrer nummer til Kap 11 

• Kap. 5 pkt. O, første avsnitts siste setning fjernes.  
 

 

Kapittel 10 - Parallelle spilletillatelser 
A) Det kan inngås samarbeidsavtaler mellom klubber, eller mellom spillere og klubber, der 

enkeltspillere kan være spilleberettiget for 2 -to- klubber samtidig, dersom særlige hensyn 
tilsier det og slike hensyn er knyttet til klubb og/eller spiller og forøvrig er godt begrunnet. 

 
For alle slike avtaler, med unntak om avtaler om samarbeidslag, skal spilleren ha gyldig 

medlemskap i begge klubber som vedkommende er spilleberettiget for. 
 
Det er definert følgende lovlige samarbeidsformer: 

a) Spillersamarbeid 
b) Samarbeidslag 
c) Eliteklubber 

 
Definisjoner: 

Moderklubb: Den klubben som spilleren er spilleberettiget for iht. NBBFs 
overgangsreglement. 

Samarbeidsklubb: Den klubben en moderklubb og spilleren inngår en samarbeidsavtale 

med. 
 

B) Spillersamarbeid 

Én spiller kan inngå 1 – én – samarbeidsavtale som innebærer at spilleren er spilleberettiget 

for to klubber samtidig, forutsatt at følgende vilkår er oppfylt: 

 

i. Spilleren må være norsk statsborger og være fylt 15 og ikke være eldre enn 

22 år det året den sesongen starter. 

 

ii. Samarbeidsavtalen gjelder for 1 – én sesong – og skal være godkjent av NBBF 

etter søknad på særskilt skjema innen 15. desember den aktuelle sesongen. 

Søknaden skal inneholde navn og fødselsdato på spilleren som søker parallell 

spilletillatelse, samt godkjennelse fra de to klubbene.  

Klubbene i samarbeidet skal tydelig benevnes med sin status som 
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moderklubb eller samarbeidsklubb. 

 

iii. Parallell spilletillatelse kan bare innvilges for spill på lag i de to øverste 

divisjonene, og bare for én samarbeidsklubb.  

 

iv. Spilleren kan bevege seg mellom samarbeidslaget og lag i moderklubben 

som om dette er én og samme klubb. 

(Red. anm.: Se kampreglementets Kap. 6 pkt. B) 

 

v. Det er under ingen omstendighet anledning til å spille for mer enn ett lag i 

samme turnering. 

Spiller som innvilges parallell spilletillatelse kan kun spille ligasluttspill for 

senior, kvalifiseringsturneringer for BLNO eller tilsvarende seniorturneringer 

for én klubb, uavhengig av om de to klubbene kan eller ikke kan møtes i det 

aktuelle sluttspillet. Hvilken klubb som velges i så henseende skal angis i 

søknaden.  Dersom intet valg oppgis, skal det legges til grunn at 

moderklubben er valgt. 

 

vi. Dispensasjon fra i), ii) og iii) ovenfor kan gis av styret i NBBF dersom særlige 

hensyn tilsier det og slike hensyn er knyttet til klubb og/eller spiller eller 

forøvrig er godt begrunnet i særlige forhold som for eksempel sårbare klubb- 

eller utviklingsmiljøer og ingen vektige mothensyn tilsier at dispensasjon bør 

nektes.  

 

C) Samarbeidslag 

Et samarbeidslag har til hensikt å sikre opprettholdelse av et aktivitetstilbud der én klubb 
alene ikke har spillergrunnlag til å danne et lag i aldersbestemte klasser. 
 

i. Et regionstyre kan, etter retningslinjer fastsatt av styret i NBBF og etter 
skriftlig søknad, godkjenne at to eller flere klubber innenfor regionens 
grenser kan etablere et felles samarbeidslag, bestående av spillere som har 

de samarbeidende klubbene som sin moderklubb. 
 

ii. I vurderingen av en slik søknad, skal det spesielt vektlegges og 
sannsynliggjøres at 

1. de berørte klubbmiljøene er å regne som spesielt sårbare for den 

aktuelle klassen,  
2. at rekrutteringsarbeid for å etablere bærekraftige lag i de respektive 

klubbene hver for seg har vært forsøkt, og 

3. at ikke et slikt samarbeid kan medføre en uhensiktsmessig stor 
sportslig fordel. 

 
iii. Det skal foreligge en skriftlig avtale mellom samarbeidsklubbene om 

samarbeidslaget, og kun én av klubbene skal stå som juridisk ansvarlig for 

samarbeidslaget ovenfor overordnede organisasjonsledd og ellers. 
 

iv. Samarbeidslag kan ikke delta i nasjonale turneringer arrangert av NBBF eller 

delta i samme turnering som andre lag fra en av samarbeidsklubbene. 
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v. Lagets spillerne sine navn, fødselsdato og moderklubb skal særskilt 

innrapporteres til regionen før disse er spilleberettiget for samarbeidslaget. 
 

vi. Spillerne på samarbeidslaget kan fritt bevege seg mellom samarbeidslaget og 

lag i moderklubben, som om dette er én og samme klubb. 
(Red. anm.: Se kampreglementets Kap. 6 pkt. B) 
 

vii. En tillatelse om samarbeidslag gjelder kun for én sesong av gangen, og kan 
ikke avbrytes i avtaleperioden av andre enn styret i NBBF. 

 
 

D) Eliteklubber: 

En eller flere klubber i fellesskap kan etablere eliteklubber som kun består av lag i 
seniorklassen og som spiller i NBBFs to øverste divisjoner. 
 

i. En slik avtale skal være skriftlig mellom de involverte klubbene samlet, ha en 
langsiktig karakter, være etter de rammer som til enhver tid er satt av styret i 

NBBF, og avtalen skal være godkjent av styret i NBBF. 
 

ii. En klubb som selv har lag som deltar i samme turnering(er) som 

eliteklubben, med unntak av eliteklubben selv, kan ikke inngå i en slik 
samarbeidsavtale. 

 
iii. Spillere fra de klubbene som inngår i samarbeidet, kan bevege seg mellom 

samarbeidslaget og lag i moderklubben som om dette er én og samme klubb. 

(Red. anm.: Se kampreglementets Kap. 6 pkt. B) 
 
 

 
Begrunnelse til forslaget: 

Dette er en generell revidering av reglementet for parallelle spilleberettigelser, og er en tilpasning 
etter de samarbeidsformer som aktualiserer seg i norsk basket samtidig som at den endrer noe på 
spillerflyt mellom elitelag og lavere divisjoner mellom samarbeidsklubber. 

 
Reglementet er skilt ut i et eget kapittel, da dette ikke er et overgangsreglement som regulerer i 
hvilken klubb spilleren skal ha sin opprinnelige spilletillatelse, men definerer klubbsamarbeid om 

spillere og lag på tvers av klubbgrenene. 
 

Spillerflyten mellom lagene en spiller er spilleberettiget for, vil med forslaget ha like rammer som om 
man beveger seg mellom lag i en og samme klubb. Det innebærer at en spiller må stå over en kamp i 
høyere divisjoner for å kunne spille i lavere divisjoner med «moderklubben» sin. Se for øvrig også 

eget forslag om spillerflyt for spillere med liten spilletid i BLNO (Kampreglementets Kap. 6).  
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Dispensasjonsadgangen for enkeltspilleres parallelle spilletillatelser er utvidet til også å kunne gis på 
bakgrunn av statsborgerskap og alder, da også denne begrensningen kan hemme i tilfeller som ikke 

er intensjonen, som for eksempel hvis spillere i alle henseende er her av andre årsaker enn 
basketball, slik som det å være født og oppvokst i landet m.m. 
 

Det åpnes muligheter for samarbeidslag klubber imellom, hvis det ikke er grunnlag for egne lag, slik 
at byråkratiet med å kunne gjennomføre slike samarbeid forenkles noe. Dette må i så fall tillates 

etter individuelle vurderinger i regionene, slik at man ikke risikerer at slike lag blir en hvilepute for å 
slippe å drive rekrutteringsarbeid. Det må derfor kunne dokumenteres at det er gjort forsøk reelle 
forsøk på å kunne rekruttere nok spillere til rene klubblag. 

 
Det foreslås også at det åpnes for muligheter for fri spillerflyt mellom rene «eliteklubber» og deres 
samarbeidsklubber, også i de tilfellene der elitesatsingen er et resultat av felles satsning fra flere 

klubber. 
 

I alle tilfellene er det åpnet for at NBBFs styre skal kunne gi ytterligere rammer som slike samarbeid 
må være innenfor, slik at det kan gjennomføres en forsvarlig styring og justering av ordningene også i 
tingperioden. 
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Forslag 26 

Kapittel 6 Spilleres, laglederes og lagfunksjonærers kvalifikasjoner 

 
Opprinnelig tekst: 
 

B. Kvalifikasjoner under turneringer  
 

 
(1) I en turnerings øverste klasse kan en klubb kun delta med ett lag.  

 

(2) En spiller kan ikke spille for to klubber eller lag i samme turnering, uten at gyldig overgang 
har funnet sted. Dersom en klubb deltar med flere lag i samme turnering kan en spiller kun 
delta på ett av disse lagene. Samme turnering inkluderer forskjellige puljer i seriespillet i en 

aldersklasse. 
 

(3) En spiller som har deltatt i kamper i høyere divisjon, må stå over én (1) av sitt lags kamper i 
denne divisjon, før spilleren har rett til å spille i alle lavere divisjoner.  
Dette gjelder ikke for spillere som har parallell spilletillatelse til en annen klubb. For spillere 

som har deltatt på lag i nasjonale seriers øverste og nest øverste nivå gjelder denne 
begrensning også fra en sesong til den neste. For øvrige serier gjelder begrensningen bare 
inntil sesongslutt.  

 
Alle spillere hvis navn er oppført i kampprotokollen i Eliteserien/Basketligaen, og krysset av 

for å ha vært på banen, regnes for å ha deltatt i vedkommende kamp. For alle andre kamper 
gjelder at spillere som er oppført i kampprotokollen, regnes for å ha deltatt i kampen. 
 

Unntak:  
Inntil 5 spillere som har spilt BLNO/KL kamp kan fritt spille påfølgende kamp for klubbens B-
lag uten karantene. Spillerne må være norske statsborgere. I serier for menn må spillerne ikke 

være over 23 år pr. 1. januar det året serien starter. 
 

 
Endringsforslag: 
 

B. Kvalifikasjoner under turneringer  
 

(1) I en turnerings øverste klasse kan en klubb kun delta med ett lag. 
 

(2) En spiller kan ikke spille for to klubber eller lag i samme turnering, uten at gyldig overgang 

har funnet sted. Dersom en klubb deltar med flere lag i samme turnering kan en spiller kun 
delta på ett av disse lagene. Samme turnering inkluderer forskjellige puljer i seriespillet i en 
aldersklasse. 

  
(3) En spiller som har deltatt i kamper i høyere divisjon, må stå over én (1) av sitt lags kamper i 

denne divisjon, før spilleren har rett til å spille i alle lavere divisjoner.  
 
Dette gjelder ikke for spillere som har parallell spilletillatelse til en annen klubb. For spillere 

som har deltatt på lag i nasjonale seriers øverste og nest øverste nivå divisjon, gjelder denne 
begrensning også fra en sesong til den neste. For øvrige serier gjelder begrensningen bare 
inntil sesongslutt. 
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Alle spillere, hvis navn er oppført i kampprotokollen i Eliteserien/Basketligaen, og krysset av 

for å Spillere som har vært på banen i over 8 -åtte- minutter effektiv spilletid i en kamp i 
BLNO, eller som er vært oppført på kampskjema i øvrige kamper, regnes i denne 
sammenhengen for å ha deltatt i vedkommende kamp. For alle andre kamper gjelder at 

spillere som er oppført i kampprotokollen, regnes for å ha deltatt i kampen.  
 
Unntak:  

Inntil 5 spillere som har spilt BLNO/KL kamp kan fritt spille påfølgende kamp for klubbens B-
lag uten karantene. Spillerne må være norske statsborgere. I serier for menn må spillerne 

ikke være over 23 år pr. 1. januar det året serien starter. 
 
 

Begrunnelse: 
Det er nå tatt i bruk teknologi som dokumenterer og offentliggjør hvor lenge en spiller faktisk har 
vært på banen i en BLNO-kamp. Det gjør at intensjonen i regelen for å ivareta unge spillere med 

presumtivt lite spilletid, som også trenger spilletid i lavere divisjoner uten at disse lagene får en for 
stor sportslig fordel, kan endres og gjøres mere målrettet mot dem som faktisk ikke får mere enn 

noen få minutter pr. kamp i ligaen.  
Det er heller ikke nødvendig å definere alder eller nasjonalitet for disse spillerne, da spillere som 
kommer i en slik kategori at de holder et for høyt nivå for lavere divisjoner, f.eks. importspillere, vil 

spille mere enn åtte minutter (20%) av BLNO-kampene, og derfor ekskluderes fra å slippe karantene 
for spill i lavere divisjoner. 

Regelendringen vil også kunne luke bort de tilfellene der unge spillere holder et for høyt nivå i 
forhold til målgruppen for en slik mulighet, noe som også skader tilbudet i lavere divisjoner.  
 

Denne regelendringen må også ses noe i sammenheng med nytt forslag til regelverk for parallelle 
spilletillatelser. 
 

 


