
 

 

NBBF Sanksjonskomite – Vedtak 7/2022 
 
Saksdokumenter 
  

1. Anmeldelse fra Oppsal Basket ved Monica Telle, datert 18.09.2022  

2. Uttalelse fra Ammerud Basket ved Andreas Isaksen, datert 25.09.2022  

 

Hendelse 
Oppsal Basket mener at det er foregått brudd på meldeplikten fra Ammerud Basket i forbindelse 
med søknad om spillerovergang for spiller Michael Uduma.   

 
Bakgrunn og regelgrunnlag  
NBBF Kampreglement Kap 9 Overgang punkt A (1) 
NBBF Sanksjonsreglement (2) i)  
 

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,- 

 
Sanksjonskomiteens vurderinger 
Sanksjonskomiteen legger til grunn at det det foreligger brudd fra Ammerud på 

meldeplikten i henhold til kampreglementet kap 9A (1) og Oppsal Basket har godkjent 

overgangen til tross for bruddet. 

Plikten til å melde overgang påhviler klubben, ikke den enkelte spiller.  

NBBFs ting hadde en fornyet behandling av sanksjoner ved brudd på meldeplikt, sak 11 i 

2018 og det var et enstemmig ting som vedtok regelverket om at bøter inntil kr. 10.000 kan 

gis.  

Manglende melding til avgivende klubb er et gjentakende problem i Norsk Basket og 

sanksjonskomiteen finner det nødvendig å ilegge bot som er stor nok til å virke 

forebyggende for fremtidige hendelser. Sanksjonskomiteen anser det også det som 

skjerpende at bruddet er skjedd på elitenivå og av en klubb som har vært i eliteserien i en 

årrekke. Klubben skal være godt kjent med regelverket. At klubben drives av frivillige er ikke 

formidlende omstendighet.  

Vedtak 
Sanksjonskomiteen idømmer Ammerud Basket en bot på kr. 5 000,-.  

 
Sammensetning 
Sanksjonskomiteen har bestått av, Håvard Helstrup og Karina H. Messel (leder) 
 



Apellmuligheter 
Denne avgjørelsen kan appelleres skriftlig til appellkomiteen innen 14 dager etter at 
avgjørelsen er gjort kjent for de involverte parter. Appellen sendes til NBBF for oversendelse 
til sanksjonskomiteen og videreforsendelse til appellkomiteen. Appellgebyr er kr. 1500,-, jf. 
NBBFs Protest og appellreglement kap 3. Appell har ikke oppsettende virkning på 
iverksettelse av avgjørelsen.  
 

Tromsø/Bergen/Oslo, 4.10.2022 
 
 
Beate Mørk Andersen (sign)   Håvard Helstrup (sign)  Karina H. Messel (sign) 

 


