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Norges Basketballforbunds sanksjonsreglement 
 

 

(1) Overtredelse av NBBFs Kampreglement og spilleregler straffes i overensstemmelse 

med i NBBFs lov og NIFs lov kapittel 11. NBBFs sanksjoner kan ikke overstige de 

grenser som følger av NIFs lov §§ 11-1 og 11-2. Ved overtredelse av NIFs lov § 11-4 

kan et organisasjonsledd eller enkeltmedlem dømmes av NIFs domsorganer.  

 

(2) For blant annet følgende overtredelser kan det ilegges sanksjoner til organisasjonsledd 

og enkeltpersoner: 

a) Dersom lag uteblir, kommer for sent, ikke stiller opp, eller trekker seg fra 

seriespill i forbund eller region etter at påmeldingsfristen er utløpt.  

I tillegg kan laget gjøres ansvarlig for påløpte utgifter.  

b) Dommeren eller dommerens klubb dersom dommeren uteblir eller kommer for 

sent. 

c) Dommeren for ikke å sende inn kampskjema (m/rapport), eller sende det for 

sent inn. 

d)  Arrangør for ikke tilfredsstillende approbert arrangement.  

e) Arrangør for ikke å sende inn oppgjør for avgiftspliktig arrangement i rett tid.  

f) Dersom lag lar sine spillere møte i ikke godkjente drakter.  

g) Klubb for selv å arrangere og delta i kamper som nevnt under Norges 

Basketballforbunds Kampreglement Kapittel 4, del A, punkt 1 og 2 og del B, 

punkt 4–6 uten å ha innsendt søknad, og fått nødvendig godkjennelse av 

Norges Basketballforbund. Med å arrangere menes her å arrangere turneringer 

eller kamper i Norge og å spille private kamper mot utenlandske lag. 

h) Klubb eller lag for å ha deltatt i kamp eller turnering som nevnt i Norges 

Basketballforbunds Kampreglement Kapittel 4, del A, punkt 1 og 2 med 

kjennskap til at foreskreven søknad ikke er innsendt eller godkjennelse ikke 

gitt. 

f) Ved påvist brudd på NBBFs kampreglement kapittel 9, del A punkt 1, 

kan overgangssøknad til klubb som ikke har overholdt meldeplikten for 

aktuell spiller(e) ikke godkjennes i eller for første kommende sesong. 

Sanksjonskomiteen kan, dersom klubben spilleren går fra ikke ønsker å 

hindre overgangen, ilegge mottagende klubb en bot på inntil 10 000,-  

 

 

(3) Eksempler på overtredelser og forgåelser: 

a) At lag, dommer eller funksjonær uteblir fra kamp uten gyldig grunn. 

b) Å demonstrere eller opptre upassende mot dommer, funksjonær eller 

motstandere. 

c) At en klubb (tillitsvalgt eller andre klubbmedlemmer) arrangerer eller deltar i 

kamp med ikke spilleberettigede klubber eller klubbmedlemmer, såfremt 

forseelsen ikke skyldes manglende kjennskap til forholdet. 

d) At tillitsvalgt, klubb eller annen organisasjon utbetales godtgjørelse for tapt 

arbeidsfortjeneste eller for store godtgjørelser for reise, opphold eller andre 

tjenester. 

e) At klubber og regioner ikke innbetaler lovmessige avgifter eller innsender 

foreskrevne rapporter eller uttalelser innen bestemt tid. Et forhold som er mer 

enn tre år gammelt er dog ikke straffeskyldig. 
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f) Ved usanne opplysninger eller forklaringer å føre eller søke å føre myndighet 

bak lyset. 

g) Å fremme ugrunnet og/eller falsk anmeldelse mot enkeltperson, klubb eller 

myndighet. 

h) Å unnlate å fremme anmeldelse av en overtredelse, eller stille seg solidarisk 

med medlem som beviselig har forgått seg. 

i) Å lokke eller søke å lokke et medlem fra en klubb over i en annen. 

j) Ikke å etterkomme en beslutning eller pålegg fra overordnet myndighet. 

k)  Fremsettelse av ytring i forbindelse med kamp eller trening som er egnet til å 

true, fornærme eller håne en person på grunnlag av etnisitet, nasjonal 

opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion, livssyn eller seksuell 

orientering.  

l)  Å opptre på en måte som skader idrettens anseelse  

 

(4) Saksbehandling 

Der annet ikke er nevnt, behandles brudd på bestemmelsene i dette reglement av 

NBBFs organer. 

 

  

 


