
03-2021 NBBF BLNO K Ullern anmeldt for ikke å overholdt meldeplikten ifm en 
mulig overgang

02-2021 Vest U19 To spillere slo hverandre
01-2021 NBBF BLNO M Fyllingen anmeldte for ikke å overholdt meldeplikten ifm 

overgangssak for to spillere fra Frøya BLNO
2020
08-2020 NBBF BLNO K Lagleder Ullern anmeldt for mulig ulovlig kommunikasjon 

med lagbenk etter bortvisning
07-2020 NBBF BLNO M Klubbleder for hjemmelaget (Fyllingen) opplevde 

oppførselen til personen på motstander laget (Frøya) 
som truende

06-2020 NBBF BLNO M Ammerud  -  Ikke overholdt varslingsplikt angående 
mulig overgang

05-2020 NBBF BLNO M Kongsberg Miners  -  Ikke overholdt varslingsplikt 
angående mulig overgang

04-2020 Midt G17 To spillere utdelte slag mot hverandre, publikum involvert 
i utdeling av slag, usportslig opptreden mot dommer lang 
tid i etterkant av kamp.

03-2020 Øst 2M Spiller slo spiller i brysthøyde

02-2020 Øst G15 Lagleder anmeldt av motstander for ufin og truende 
oppførsel

01-2020 NBBF BLNO Spiller Andreas Isaksen forsøkte å skalle til motspiller

10-2019 NBBF BLNO Spiller Eric Gilchrese (Asker) har Ikke overholdt 
karantenebestemmelse ved idømt diskfoul

09-2019 NBBF BLNO Kommentarer til dommer fra spiller Eric Gilchrese (Asker) 
underveis i kamp

08-2019 Midt U19 Spiller dro i dommer og kom med trusler i etterkant av 
kamp

07-2019 Øst 3M Tre spillere fra Centrum Bjojan Kratic, Marko Kojic, 
Slobodan Hovakonic anmeldt for krenkelser og vold mot 
motspiller rett i etterkant av kamp.

06-2019 NBBF BLNO Jerrod Hendricks Asker Aliens kom med mishagsytringer 
mot dommerne i etterkant av BLNO-kvalifiseringskampen 
mot Ullern 24. mars.

05-2019 Øst 3M Håndgemeng mellom to spillere

04-2019 Øst 2M
Usportlig opptreden mot dommer og slag mot motspiller

03-2019 Øst BLNO M Usportslig opptreden mot dommer etter kamp
02-2019 Øst

1M
Usportlig og truende oppførsel mot dommer under og 
etter kamp

01-2019 Øst 4M Usportlig opptreden mot dommer

10-2018 Midt 2M Usportslig opptreden og vold mot dommer
09-2018 Øst G13 Håndgemeng mot spiller

08-2018 NBBF BLNO K Usportslig opptreden mot dommer fra coach
07-2018 NBBF BLNO K Kommentar fra coach til motspiller

06-2018
Øst 2M Slag mot motspiller og usportslig opptreden på vei til 

garderobe

05-2018 Øst 3M Håndgemeng/slåssing mellom to spillere under kamp

04-2018 Øst 2M Usportlig og truende oppførsel mot dommer
03-2018 Øst 3M Håndgemeng der 3 spillere er involvert
02-2018 Øst G17 Albuer ned motspiller umiddelbart etter sluttsignal

Saken henlagt - utestenges kun den automatiske 
kamp for idømt diskfoul

Ikke påvist regelbrudd, ingen bestrafning.

Saken henlagt - ingen bestrafning, men partene 
henstilles til å løse uenighetene seg i mellom

Saken henlagt - utestenges kun den automatiske 
kampen for idømt diskfoul

Klubben ilagt en irettesettelse

Klubben ilagt en irettesettelse

Spiller 1 utestengt 3 kamper inkl. automatiske kamp 
for idømt diskfoul. Spiller 2 utestengt 6 kamper inkl 
automatisk kamp. Begge klubber ilagt en 
irettesettelse.

Spiller utestenges i 3 kamper

Saken henlagt - utestenges kun den automatiske 
kamp for idømt diskfoul (Frøya 01.11.2019)

Spiller idømmes en irrettesettelse

Saken henlagt for begge spillere. Manglende bevis 
på slag.

Saken henlagt for 1 spiller mens spiller 2 
utestenges 2 kamper i tillegg til den automatiske

NBBF Sanksjonskomite har ansvar å gjøre vurdering om bestrafning av anmeldte forhold på 
brudd på spilleregler diskvalifiserende foul og usportslig opptreden i nasjonale serier. I tillegg 
behandler de også grovere brudd innsendt fra regionene som innebærer vold og trusler. 
Nedenfor finner dere en oversikt over de siste vedtak som er gjort.

Vedtak/BestrafningSaksnr Region Serie Anmeldt forhold

NBBF Sanksjonskomite vedtak

2021

Fyllingen idømt en bot på kr. 1000 pr utøver dvs. kr. 
2000 totalt.

Utestenges i 4 kamper

Spiller utestenges den automatiske kampen i 
samme serie (BLNO M)

2019

Spilleren idømmes en kamps karantene i BLNO

Spiller Marko Kojic utelukkes i 6 kamper i 3M. 
Saken mot spillere Bojan Kratic, Slobodan 
Hovakonic sendes over til NIF Domsutvalg for 
videre behandling.

2018

Spiller utestenges i 1 kamp (Kongsberg 
13.11.2019)

Utestenges i 2 kamper i tillegg til den automatiske.

Begge spillere utestengt i 2 kamper

Ullern idømt en bot på kr. 500. 

Utestenges i 4 i tillegg til den automatiske
Saken henlegges - klubber oppfordres til å møtes, 
spille vennskapskamp og snakket ut om saken

Ikke påvist regelbrudd, ingen bestrafning.

Utestenges i 6 kamper 
Kun utestengt i automatisk 1 kamp 
Utestenges i 4 kamper

Utestenges i 2 kamper - Appellkomiteen reduserte 
straff fra 3 til 2 kamper utestengelse
Saken henlagt - manglende straffegrunnlag

Begge spillere idømt to kampers karantene.



NBBF Sanksjonskomite har ansvar å gjøre vurdering om bestrafning av anmeldte forhold på 
brudd på spilleregler diskvalifiserende foul og usportslig opptreden i nasjonale serier. I tillegg 
behandler de også grovere brudd innsendt fra regionene som innebærer vold og trusler. 
Nedenfor finner dere en oversikt over de siste vedtak som er gjort.

Vedtak/BestrafningSaksnr Region Serie Anmeldt forhold

NBBF Sanksjonskomite vedtak

01-2018 NBBF BLNO M Slår motspiller i mageregion

17-2017 Vest 4M 1 spiller truende oppførsel, 1 spiller usportslig/truende 
etter kampslutt

16-2017 NBBF BLNO M Truende oppførsel/tiltake mot dommer
15-2017 Øst G19 Hard dytt i brysthøyde på motspiller

14-2017
Øst 2M Slag og holding mellom to motspillere underveis i kamp

13-2017 Øst 1M Vold mellom coach og motspiller underveis i kamp
12-2017 NBBF BLNO M Kommentarer mot dommer fra spiller etter endt kamp
11-2017

NBBF BLNO M Kommentarer mot dommerne fra spiller i sluttfasen av 
kamp

10-2017 Vest G19 Fisking av spillere

09-2017 Midt 1M Truende oppførsel mot dommer
08-2017 NBBF BLNO M Kommentarer mot dommerne fra spiller etter endt kamp
07-2017 NBBF BLNO M Coach henger ut dommere i media
06-2017 NBBF BLNO M Slag mot overkropp av motspiller
05-2017 Midt G15 Usportslig opptreden mot dommer etter endt kamp
04-2017 NBBF BLNO M Usportslig opptreden og ulovlig kontakt mot dommer

03-2017 NBBF
BLNO M

Kraftig foul/dytt bakfra av motspiller
02-2017 Øst G18 Slag/kraftig dytt mot overkropp til motspiller
01-2017 NBBF BLNO M Kommentarer fra spiller mot dommer etter endt kamp

11-2016 NBBF BLNO M Kommentarer fra coach mot dommer etter endt kamp
10-2016 Øst 2M Spark mot motspiller

09-2016 Øst G15 Trusler og vold mellom motstpillere
08-2016 Vest 2M Slag mot motspiller
07-2016 Øst 1M Slag/kraftig dytt mot motspiller
06-2016 Øst 2M Slossing mellom to spillere

04-2016 NBBF
BLNO M

Usportslig opptreden/kommentarer mot dommer

03-2016 Øst 1M Dytt/kvelertak mot motspiller

02-2016 NBBF
BLNO M

Slag mot motspiller bort fra ball
01-2016 NBBF BLNO M Coach henger ut dommere på sosiale medier

10-2015 Øst G15 Usportslig opptreden lagleder og dommer
09-2015 Øst 1M Ulovlig kontakt med dommer etter bortvisning
08-2015 Øst 2M Slag mot motspiller bort fra ball
07-2015 NBBF BLNO M Usportslig opptreden mot motspiller etter endt kamp
06-2015 Midt G17 Brudd på meldeplikt ved kontakt med spiller annen klubb
05-2015 Øst BLNO M Brudd på meldeplikt ved kontakt med spiller annen klubb

04-2015 NBBF
BLNO M

Slag/albu mot motspiller
03-2015 NBBF BLNO M Trusler mot dommer i etterkant av kamp
02-2015 Øst G19 Spark av motspiller
01-2015 NBBF BLNO M Ikke overholdt/utvist treghet ved bortvisning 

Saken henlagt ingen bestrafning

Ingen bestrafning

Totalt 2 kampers utestengelse
Saken henlagt ingen bestrafning
Coach - Totalt 4 kamper, Spiller - totalt 1 kamp

Totalt 6 kampers utestengelse + utestengelse alle 
andre lag i klubben fram til 1M-kamper er sonet
Totalt 2 kampers utestengelse

Begges spillere utestenges i 1 kamp hver

Spiller utestenges i totalt 1 kamp

Spiller 1: Utestengt i 5 kamper, Spiller 2: Utestengt i 
6 kamper

Utestengt  i 2 kamper

2017

Spiller frifunnet

Totalt 3 kampers utestengelse for begge spillere
Totalt 3 kampers utestengelse + utestengelse alle 
andre lag i klubben fram til BLNO-kamper er sonet
Totalt 3 kampers utestengelse + utestengelse alle 
andre lag i klubben fram til 1M-kamper er sonet
Totalt 3 kampers utestengelse + utestengelse alle 
andre lag i klubben fram til BLNO-kamper er sonet
Ileggelse av bot på kr. 2000,-

Totalt 1 kamp utestengelse

2015
Ileggelse av bøter på 2000 og 3000 Nkr

Klubb frifunnet
Klubb ilagt en bot på 1000 Nkr

Totalt 1 kamper utestengelse + utestengelse alle 
andre lag i klubben fram til BLNO-kamp er sonet
Totalt 2 kampers utestengelse
Totalt 3 kampers utestengelse
Irettesettelse, men ingen ytterligere utestengelse

Totalt 5 kampers utestengelse

Totalt 2 kampers utestengelse

Totalt 4 kampers utestengelse

Totalt 2 kampers utestengelse
Totalt 4 kampers utestengelse

2016

Totalt 2 kamper utestengelse + utestengelse alle 
andre lag i klubben fram til BLNO-kamper er sonet
Totalt 1 kamps utestengelse
Totalt 2 kampers utestengelse

Saken henlagt ingen bestrafning
Totalt 1 kamp karantene
Totalt 2 kamper for 2 spillere, 3 spiller utestenges 1 
kamp
Totalt 5 kampers utestengelse

Utestenges i 2 kamper


