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Reglement for BLNO kvinner  
 

(1) Generelle bestemmelser 

Ligaen heter fra og med sesongen 2018/2019 BLNO kvinner. Alle kamper spilles i 

overensstemmelse med NBBFs Kampreglement.  

Ved uoverensstemmelser er bestemmelsene i dette reglement overordnet 

bestemmelsene i Kampreglementet. Lagene skal stille med minimum åtte spillere i 

hver kamp. I alle kamper i BLNO kvinner må det til enhver tid være 2 norske spillere 

på banen. Overtredelse vil medføre teknisk foul på lagleder. 

 

(2) Arrangement 

BLNO kvinner og kvalifiseringskamper for BLNO kvinner arrangeres av NBBF. 

 

(3) Klasseinndeling 

a)  BLNO kvinner består av 8-10 lag. 

b) Kun ett lag fra hver klubb kan spille i BLNO kvinner 

 

(4) Opprykk/Nedrykk 

Lag 9 og 10 rykker ned til regional 1. divisjon, men er kvalifisert til deltakelse i årets 

kvalifiseringsturnering for påfølgende sesongs BLNO kvinner 

 

Hvis ikke nok lag i regional 1. divisjon ønsker opprykk, tilbys ledige plasser til de 

lagene som rykket ned fra ligaen, prioritert etter den rangeringen som de fikk i 

seriespillet.  

 

(5) Krav til deltakelse 

For å få delta i BLNO kvinner må alle klubber med kvalifiserte lag 1. mai kunne 

fremlegge spillerkontrakter med minimum 8 spillere pr. lag. I tillegg må klubben 

kunne dokumentere økonomi som gjør deltakelse i BLNO kvinner mulig. Lag som 

skal delta i BLNO kvinner må være gjeldfri til NBBF 1. mai. Lag anses for å være 

påmeldt i serien dersom laget i foregående sesong er kvalifisert ihht seriesystemet. Lag 

som trekker seg etter 1. mai, men før 1. juni skal svare for halvparten av 

seriekontingenten. Lag som trekker seg 1. juni eller senere skal svare for hele 

seriekontingenten. 

 

 

(6) Seriekontingent 

Seriekontingent NBBF fastsetter seriekontingenten senest 1. april. 1/5 av 

seriekontingenten skal være innbetalt senest 1. juni, 2/5 skal være innbetalt senest 1. 

september og de siste 2/5 senest 1. november. Lag som ikke betaler seriekontingenten, 

kan utelukkes fra serien. 

 

(7) Kampoppsett 

NBBF er ansvarlig for kampoppsettet for BLNO kvinner og kvalifiseringskampene, 

samt at spillebanene er tilgjengelige til de oppsatte kamper. Kampoppsettet for hele 

BLNO kvinner skal offentliggjøres senest 1 måned før første kamp skal spilles. 

Kvalifiseringskampene kan dog offentliggjøres med kortere frist.   

 

I forkant av BLNO kvinner skal det spilles en Åpningsturnering som er obligatorisk 

for lagene i BLNO kvinner. Kampene skal ikke inngå som en del av seriespillet.  
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BLNO kvinner avvikles ellers etter følgende prinsipp: 

Det spilles først en grunnserie der hvert lag spiller hjemme- og bortekamper mot de 

øvrige lagene i serien. Ikke på noe tidspunkt skal forskjellen i antall spilte kamper 

mellom noen lag i serien være større enn to. Vinner av grunnserien får tittelen 

Seriemester. Det deles ut gull-, sølv- og bronsemedaljer. 

 

De fire beste lagene i grunnserien spiller sluttspill (FINAL 4) der nr. 1 møter nr. 4 og 

nr. 2 møter nr. 3. 

Vinnerne spiller sluttspillfinale og taperne av semifinalene spiller bronsefinale. 

Vinneren av finalen får tittelen Sluttspillmester og tildeles gullmedaljer. Tapende 

finalist tildeles sølvmedaljer. Vinner av bronsefinalen tildeles bronsemedaljer. 

 

Dersom antall påmeldte lag og/eller sportslige eller økonomiske hensyn tilsier det, kan 

NBBF fastsette andre ordninger for avvikling av serien. Slike ordninger skal 

godkjennes av forbundsstyret. 

 

(8) Baner 

Eliteseriekamper og kvalifiseringskamper skal kun spilles på baner godkjent av 

NBBF. Kun baner med internasjonale mål, eget digitalt 24-sekundersanlegg og 

standardiserte kurver og plater som skal godkjennes. 24-sekundersanlegget må være 

godt synlig for så vel spillere som dommere. Det kan ikke dispenseres fra kravet om 

24-sekundersanlegg. 

 

(9) Spilledrakter 

Spilledraktene må være i overensstemmelse med «Offisielle spilleregler for 

basketball». 

 

 (10) Teknisk arrangement 

Gjennomføring skal skje ihht. «Håndbok for BLNO kvinner» 

 

 (11) Dommere 

a) Dommerkomiteen setter opp dommere til BLNO kvinner og 

kvalifiseringskamper til denne. 

b) Dommere skal være nøytrale og autoriserte som Forbundsdommere eller 

regionsdommere. 

c) Hjemmelaget skal utbetale dommerne deres godtgjørelse i forbindelse med 

kampen, og helst før kampen. En eventuell avtale om betaling i pausen eller 

etter kampslutt gjøres med førstedommeren. Dommerne plikter å kvittere for 

mottatt godtgjørelse. Lag som ikke betaler dommerne deres godtgjørelse på 

denne måten, rapporteres til ansvarlig myndighet. 

d) Arrangøren sørger for at dommerne får garderober atskilt fra lagenes 

garderober. 

 

(12) Kommissærer 

Dommerkomiteen setter opp nøytrale kommissærer til sluttspillkamper og 

kvalifiseringskamper til BLNO kvinner. Kommissærene skal være NBBFs 

representant under arrangementet og skal være bosatt  i den kretsen kampen spilles. 

Hjemmelaget skal utbetale kommissæren dennes godtgjørelse i forbindelse med 
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kamper, og senest i pausen. Instruks for kommissærer utarbeides av 

Dommerkomiteen. 

 

 

(13) Resultatinnberetning 

Umiddelbart etter kampslutt skal arrangørklubben sørge for at resultatet av kampen 

blir telefonert til det telefonnummer som NBBF har fastsatt. 

Førstedommeren har ansvaret for at kampprotokollen (originalen) blir sendt NBBF. 

NBBF kan bøtelegge arrangerende klubb for manglende innrapportering av resultater. 

Botens størrelse fastsettes av NBBF. 

 

(14) Omberammelse 

a) Skriftlig søknad om omberammelse av en kamp må være NBBF i hende senest 

14 dager før kampen er berammet. 

b) En kamp kan kun omberammes hvis laget, eller en eller flere spillere på laget, 

deltar i arrangement pålagt av NBBF. I andre tilfelle vil søknad om 

omberammelse av en kamp kun bli innvilget hvis det foreligger helt spesielle 

grunner. Sykdom hos enkelte spillere, ferier, skoleturer, militærtjeneste o.l. 

kvalifiserer ikke til omberammelse. 

c) NBBF skal gi skriftlig meddelelse til lag og dommer om omberammelse, 

senest 7 dager før kampen. 

 

(15) Utelukkelse av lag m.v. 

a) Lag som ikke møter til kamp, kan utelukkes fra videre deltagelse i 

inneværende sesong og skal utelukkes fra deltagelse i påfølgende sesongs 

Eliteserie. 

b) Lag som trekker seg 1. juli eller senere eller blir utelukket fra serien, ilegges 

bot og er pliktig til å betale hele seriekontingenten. Lagets kamper annulleres, 

og laget inntar automatisk siste plass i serien. 

 

(16) Premiering 

Laget som har flest poeng etter grunnserien, kåres til seriemester. Laget får tildelt 

seriemesterpokal, og spillere og lagledere på lag nr. 1, 2 og 3 får tildelt henholdsvis 

gull-, sølv- og bronsemedaljer. Alle spillere som har deltatt i minst halvparten av 

kampene tildeles medalje. 

Laget som vinner sluttspillet får tittelen Norgesmester. Laget får tildelt 

Norgesmesterpokal, og spillere på lag nr. 1, 2 og 3 i sluttspillet gull-, sølv- og 

bronsemedaljer. Alle spillere og lagledere som har deltatt i sluttspillet tildeles 

medaljer. 

Alle spillere og lagledere hvis navn står oppført i kampprotokollen, regnes for å ha 

deltatt i angjeldende kamp. 

 

(17) Turneringsjury  

NBBF oppnevner turneringsjury. Avgjørelser truffet av turneringsjuryen kan 

appelleres til Arbeidsutvalget (første instans) og deretter til Appellkomiteen (siste 

instans). 

 

Økonomiske bestemmelser 

 

(18) Diverse utgifter 
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NBBF betaler utgifter til premier, administrasjon og dommerreiser både i grunnserie, 

sluttspill og kvalifisering til BLNO kvinner. Hall-leie betales av den arrangerende 

klubb. Unntak gjelder for sluttspillet, jfr. pkt. 20. 

 

 (19) Reiseutgifter  

a) Bortelagene betaler selv alle sine utgifter til reiser, kost og losji. Hjemmelaget 

skal dog hjelpe bortelaget med å bestille overnatting dersom det anmodes om 

dette senest 14 dager før kampen skal spilles. 

b) Det benyttes en reisefordelingsnøkkel i BLNO kvinner. Innen 1. august skal 

det på grunnlag av serieoppsettet beregnes kostnader for 11 personer (10 

spillere + 1 lagleder) etter billigste offentlige fremkomstmiddel med fast plass. 

c) Kostnader til overnatting/diett innregnes ikke. 

d) Reiser kortere enn 100 km (fram og tilbake) innregnes ikke. 

e) Innbetaling til reisekassen skal skje etter å ha mottatt avregning fra forbundet. 

Avregning skal sendes klubbene senest 1 måned etter endt seriespill. 

f) Dersom det i sesongen oppstår endringer i reiseantallet som følger av pålegg 

fra NBBF, foretas avregning, etter samme prinsipp og satser som nevnt under 

punkt e, ved sesongens slutt. 

g) Det foretas reisefordeling; for grunnserien, kvartfinalene samlet, semifinalene 

samlet og for finalen.  Det samme gjelder kvalifiseringsturneringer for opprykk 

til BLNO kvinner. 

 

 

(20) Økonomiske bestemmelser for sluttspillet  

a)  NBBF setter opp kampene og oppnevner dommere, kommissærer, representant 

for NBBF, sekretariater og arrangører. Alle arrangører er ansvarlig for å 

gjennomføre billettsalg og vakthold.  

b)  I alle sluttspillkamper disponerer arrangørklubben hele (100 %) 

nettooverskuddet fra publikumsinntekter, kiosk og andre arrangementstekniske 

inntekter. 

c)  Angående inntekter fra NRK TV/radio og inntekter fra arenareklame så styres 

det av NBBF Kampreglement kap. 2 Markedsbestemmelser 

d) Klubbene betaler selv sine reiser i forbindelse med sluttspillet. Reisefordeling 

foretas etter samme satser som bestemt av NBBF før sesongstart. NBBF 

fastsetter en frist for innbetaling til reisekassen for sluttspillet. 

 

(21) Billettinntekter 

a) Hjemmelaget bør sørge for billettsalg og vakthold, og beholder inntekten av 

billettsalget. 

b)  Inntektene fra kvalifiseringskampene tilfaller den arrangerende part. 

 

(22) Fordeling av overskudd/underskudd 

a) Det føres eget regnskap for BLNO kvinner. 

b) Eventuelle overskudd eller underskudd dekkes av klubbene i BLNO kvinner. 

Fordelingsnøkkelen fastsettes foran hver sesong i møte mellom 

representantene for BLNO kvinner og NBBF Se kommentar BLNO herrer 

 

 

(23) Diverse økonomiske satser 
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NBBF fastsetter foran hver sesong seriekontingenter, dommeres reiseutgifter og 

maksimalsatser for kost og losji. 

 

(24) Ansvar 

a) Spillere, dommere og funksjonærer må rette seg etter de regler som gjelder på 

de baneanlegg som benyttes til kampene. 

b) Klubbene er ansvarlig for skade som oppstår ved uforsiktighet og ansvarsløs 

opptreden på spillestedene. 

 

(25) Forsikring og lisenser 

Se NBBFs Kampreglement, Kapittel 10 Forsikring og lisenser. 

 

 


