
 
  

 
 
 

NBBF Sanksjonskomité – Vedtak 1/2021 
 

Parter 
Frøya Basket v/ Alexander Løseth og Fyllingen Basket v/ Stein Håkon Nes 

 

Saksdokumenter 
1. Anmeldelse fra Frøya v/ Alexander Løseth datert 23.3.21 

2. Uttalelse fra Fyllingen v/ Stein Håkon Nes datert 26.3.21 

 

Hendelse 
Frøya mener det er foregått brudd på meldeplikten fra Fyllingen i forbindelse med spillerovergang for 

Frøya sine spillere Nikola Vasojevic og Ljubomir Campara. 

 

Bakgrunn og regelgrunnlag 
NBBFs kampreglement kap 9 Overgang pkt. A (1): 

 

«Før en representant for en klubb kan henvende seg til et medlem av en annen klubb 

for å påvirke vedkommende til å skifte klubbtilhørighet, må den klubb vedkommende 

tilhører først informeres om at det vil bli gjort en slik henvendelse. Dersom et 

navngitt medlem tar kontakt med en klubb, eller en representant for en klubb, for å 

diskutere overgang eller mulig overgang til denne, skal den klubben som er 

kontaktet underrette den klubben som spilleren tilhører om dette forholdet. Dette 

skal gjøres skriftlig til klubbens offisielle epostadresse eller til klubbens valgte leder 

uten ugrunnet opphold og senest innen tre (3) kalenderdager.» 

 

NBBFs sanksjonsreglement pkt. 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 vil innledningsvis påpeke at den omtalte «gentleman’s agreement» i Frøyas 

anmeldelse ikke er å anse som gjeldende rett hos NBBF. Hverken dette prinsippet eller datoen 1.4 

kan legges til grunn som rettspraksis. 

 

Sanksjonskomiteen legger til grunn at bestemmelsen vedrørende overganger er klart og tydelig 

redegjort for i NBBFs kampreglement. Bestemmelsen legger som vilkår at dersom en klubb ønsker å 

kontakte en spiller som tilhører en annen klubb med hensikt om en overgang, skal den oppsøkende 

klubben informere klubben spilleren tilhører på forhånd. I en situasjon der det er spilleren selv som 

oppsøker en annen klubb, skal den klubben som blir oppsøkt informere klubben spilleren tilhører. 

Dette skal gjøres skriftlig uten ugrunnet opphold og senest innen tre kalenderdager. 

 



 
  

 
 
 

I denne saken anfører Frøya at Fyllingen har kontaktet spillerne. Frøya anfører i sitt tilsvar at begge 

spillerne på eget initiativ har tatt kontakt med Fyllingen angående en eventuell overgang. Da Frøya 

ikke har mottatt noen informasjon om spillernes henvendelser fra Fyllingen og Fyllingen selv ikke kan 

fremlegge at informasjonen er meddelt Frøya skriftlig, så er vilkårene i bestemmelsen ikke oppfylt. 

Det vises også til at Fyllingen i sitt tilsvar ikke anså det som nødvendig å varsle Frøya, da spiller 

Vasojevic skal ha orientert Frøya selv. Dette er en feiltolkning av bestemmelsen. Det er alltid 

klubbens ansvar å sørge for at den klubben som spilleren opprinnelig tilhører er tilstrekkelig 

informert. Dette legges til grunn da det ikke kan forventes at spillere har fullstendig kjennskap til 

regelverket, mens det forventes at en klubbledelse har kjennskap til det. 

 

Sanksjonskomiteen finner på bakgrunn av disse vurderingene at det foreligger et brudd på 

meldeplikten i forbindelse med begge spillere. 

 

Den neste problemstillingen er konsekvensene for bruddet. I anmeldelsen av forholdet opplyser 

Frøya om at de ønsker at en eventuell sanksjon ikke skal gå utover spillerne det gjelder. 

Sanksjonskomiteen tolker dette som at Frøya ikke motsetter seg spillernes overgang til Fyllingen. I 

henhold til sanksjonsreglementet har komiteen anledning til å ilegge mottagende klubb en bot på 

inntil kr 10 000. 

 

Sanksjonskomiteen vurderer at det må forventes av klubber som deltar i BLNO at de har god 

kjennskap til regelverket som omhandler spilleroverganger. Som tidligere nevnt har Fyllingen vist til 

en feilaktig tolkning av regelverket da klubben anså det som tilstrekkelig at spilleren selv informerte 

klubben han tilhørte. Det må stilles høyere krav til lag som deltar på dette nivået enn til for eksempel 

et lag på aldersbestemt nivå. At Fyllingen ikke kan vise til en tilstrekklig kjennskap til regelverket 

anses i seg selv som en skjerpende omstendighet. 

 

Videre vurderer sanksjonskomiteen at det er en skjerpende omstendighet at det dreier seg om to 

importspillere som har kontrakt hos en konkurrerende klubb i samme by. Det må kunne forventes en 

høyere grad av profesjonalitet på dette nivået, spesielt når saken omhandlere spillere under 

kontrakt. Terskelen for at vilkårene i overgangsbestemmelsen er oppfylt er satt meget lavt, hvilket 

betyr at vilkårene enkelt kan oppfylles. Det er kritikkverdig at en klubb ikke oppfyller den lave 

terskelen som er satt gjennom kampreglementet når det er snakk om signering av profesjonelle 

spillere. 

 

Den mest alvorlige omstendigheten vurderes av sanksjonskomiteen å være at samtalene angående 

en overgang har funnet sted mens BLNO-sesongen reelt sett ikke var avsluttet. Slik komiteen forstår 

det gjenstod det en kvartfinale mellom Frøya og Fyllingen. I tilfelle sesongen hadde blitt gjennopptatt 

ville det vært svært problematisk at en samtale om overganger har funnet sted uten at Frøya var 

tilstekkelig informert i forkant. Det vektlegges ikke at sesongen ble avsluttet uten flere kamper. 

 

Vedtak 
Sanksjonskomiteen vurderer at Fyllingen Basket har brutt vilkårene for meldeplikten til Frøya Basket i 

forbindelse med spillerne Nikola Vasojevic og Ljubomir Campara. På bakgrunn av de skjerpende 

omstendigheter som er nevnt, idømmes Fyllingen Basket bot på kr 1 000 per spiller for brudd på 

NBBFs kampreglement kap 9 Overgang pkt. A (1). Dette gir en samlet bot på kr 2 000. Ved gjentatte 

overtredelser må strengere straff påregnes. 



 
  

 
 
 

 

Vedtaket er enstemmig. 

 

Sammensetning 
Sanksjonskomiteen har bestått av Are Evju, Håvard Helstrup og Martin Bryn Kjeldsmoen (leder). 

 

Appellmuligheter 
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. 1 500, jf. NBBFs Protest og appellreglement kap 3. Appell har ikke 

oppsettende virkning på iverksettelse av avgjørelsen. 

 

Lørenskog, 12.04.2021 

 

 

Are Evju (sign)  Håvard Helstrup (sign)  Martin Bryn Kjeldsmoen (sign) 


