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Protokoll - AU-møte 2019-02 

Dato: 27. september 2019
Møteform: E-post
Deltakende: 

Forfall: 
Referent: 

Jan Hendrik Parmann (JHP), Tor Christian Bakken (TCB) frem til habilitetsvurdering, Anya Sødal 
(AS) og Astrid Hagland Gjerde (AHG) 
Silje Særheim (SS) (Ferie) 
Jan Hendrik Parmann 

Sak: 
Bærum Basket protesterer på administrasjonens avslag om å dispensere fra karantenetiden ved overgang for 
Josefin Winther fra Gimle BBK til Bærum Basket. 

Dokumenter i saken: 
Vedlegg 1: Protest fra Bærum Basket 
Vedlegg 2: Div. mail i saken av 20/9-19 
Vedlegg 3: Div. mail i saken av 24/9-19 
Vedlegg 4: Mail fra NBBF av 26/9-19 med adm avgjørelse 
Vedlegg 5: Kvittering på betalt protestgebyr 
Vedlegg 6: Kopi av overgangsskjema 
Vedlegg 7: Protokoll AU-møte 2018-12 (Med retningsgivende tolkning) 

Regel- pg beslutningsgrunnlag: 
• Norges Basketballforbunds kampreglement Kap. 9, Overganger
• NBBFs Protest og Appellreglement
• Tolkning av overgangsreglementet i AU-protokoll 2018-12
• Mandater gitt av NBBFs Styrehåndbok og videre mandatfordeling vedtatt på styremøte 2018-04

Habilitet: 
Tor Christian Bakken erklærte seg inhabil på grunn av Sandvikas formelle tilknytning til Bærum Basket. AU 
aksepterte inhabilitetserklæringen, og TCB forlot møtet. 
1. vara til AU, Nicholas Phillip, var indisponibel.
2. vara til AU, Astrid Hagland Gjerde, tiltrådte derfor i TCBs sted som AU-medlem.

Samtlige øvrige AU-medlemmer vurderte seg habile i saken, uten innsigelser.

Mandater: 
I NBBFs kampreglement Kap 9 Pkt. B.7 står det følgende: «Forbundsstyret kan etter særskilt søknad 
dispensere fra bestemmelsene i punktene 5. og 6. dersom det finner at hensynet til spilleren og/eller klubbene 
rettferdiggjør dette.» Denne søknaden er derfor primært en styresak. 

Forbundsstyret har imidlertid videreført mandatet til å fatte avgjørelser i slike saker til NBBFs Arbeidsutvalg, 
gjennom NBBFs Styrehåndbok Kap. 4 pkt. c, 8. avsnitt, der det står: «Ta stilling til dispensasjonssøknader 
vedrørende spilleberettigelse(r) der det ikke foreligger en tydelig presedens basert på tidligere avgjørelser.» 

Generalsekretæren kan, jfr. NBBFs Styrehåndbok Kap. 4 pkt. g, underpunkt ix., fatte beslutning i 
dispensasjonssøknader der det allerede foreligger en klar presedens i form av tidligere avgjørelser. I kraft av 
innholdet i Arbeidsutvalgets protokoll 2018-12, foreligger det en generell presedens ift. dispensasjoner fra 
overgangskarantener i BLNO. 
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NBBFs Arbeidsutvalg er korrekt protestinstans, som andre instans, for avgjørelser som er fattet av NBBFs 
administrasjon/generalsekretæren, jfr. NBBFs protest og Appellreglement Kap. 2 pkt. 4.b. 
 
Utvelgelse av varamedlemmer iht. rekkefølge til å tre inn i AU er forankret i styrevedtak på styremøte 2018-
04 den 16/6-2018. 
 
Konklusjoner mht. mandater: 

• NBBFs Administrasjon/generalsekretæren hadde mandat til å behandle saken som første instans, 
basert på presedens i tidligere avgjørelse. 

• NBBFs Arbeidsutvalg har mandat til å behandle den aktuelle protesten fra Bærum Basket. 
• Astrid Hagland Gjerde har mandat til å tre inn i AU ved inhabilitet eller forfall. 

 
 
Saksfremstilling: 
Etter at Gimle trakk sitt lag fra BNLO kvinner den 7. august 2019, har spilleren Josefin Winther valgt å melde 
overgang fra Gimle BBK til Bærum Basket. Overgangen var signert av avgivende klubb den 17/9-2019 og 
registrert mottatt hos NBBF den 18/9-2019. Josefin Winther er spilleberettiget for Bærum Basket fra og med 
den 1/10-2019. 
 
Iht. NBBFs overgangsreglement Kap. 9 pkt. B.5.iii påløper det 14 dagers karantene etter at avgivende klubb 
har gitt sin aksept, hvilket innebærer at spilleren ikke vil være spilleklar før 01.10.2019, tre dager etter at 
åpningskampen til Bærum Basket i BLNO kvinner er satt opp. 
 
På grunnlag av at Gimle BBBK trakk laget sitt i BLNO Kvinner, og at Josefin Winther da ikke lenger hadde et 
relevant sportslig tilbud i sin gamle klubb, ønsker Bærum Basket at NBBF skal dispensere fra den regelsatte 
karantenetiden. 
 
På bakgrunn av presedens i tidligere AU-vedtak (nr 2018-12), fattet NBBFs administrasjon avgjørelse i saken 
og avslo søknaden.  
 
Bærum basket har nå protestert denne avgjørelsen inn for NBBFs arbeidsutvalg på prinsipielt grunnlag. 
 
Vurdering: 
Det foreligger en dispensasjonshjemmel i NBBFs kampreglement Kap 9 Pkt. B.7 der det står følgende: 
«Forbundsstyret kan etter særskilt søknad dispensere fra bestemmelsene i punktene 5. og 6. dersom det 
finner at hensynet til spilleren og/eller klubbene rettferdiggjør dette.» 
 
Det ble i AU-møte nr. 2018-12 den 20. september 2018 behandlet en annen dispensasjonssak i forhold til 
overgangskarantenetid for spillere i BLNO, dog med et annet utgangspunkt. Den aktuelle saken inneholdt 
imidlertid generelle betraktninger fra NBBF/AU omhandlende hvordan regelverket skal tolkes. 
 
Sitat fra AU-protokoll 2018-12: 
«Denne dispensasjonsmuligheten er i første rekke tiltenkt helt spesielle lokale forhold i lavere klasser for å 
kunne ivareta enkeltspillere og/eller sårbare miljøer der et for rigid regelverk vil være til hinder for idrettens 
og enkeltspilleres utvikling, ve og vel.  
 
I norsk baskets toppserier forventes det, selv om også disse i stor grad er i en utviklingsfase og drevet av 
frivilligheten, at man følger gjeldende lover og regler. Ved å lempe på rammene på dette nivået vil det åpne 
for utilsiktede utnyttelsesmuligheter og ikke minst en uoversiktlighet som vil gå ut over idrettens og ligaenes 
forutsigbarhet, troverdighet og anseelse. For BLNO må derfor overgangsbestemmelsene regnes som 
absolutte og ufravikelige.» 
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Uten at det har betydning for utfallet i saken, da NBBF/AU allerede har besluttet i en tidligere saksbehandling 
at overgangsbestemmelsene regnes som absolutte og ufravikelige for BLNO, har NBBF/AU forståelse og 
sympati for den uheldige situasjonen som Josefin Winther, de berørte spillerne og de øvrige BLNO-lagene ble 
satt i gjennom at Gimle BBK trakk sitt lag fra BLNO så sent som den 7. august.  Dog er det tid nok mellom 7. 
august frem til seriestart ultimo september til å finne en ny klubb og melde overgang i tide til å rekke 
seriestarten. Motstanderlaget skal også oppleve en forutsigbarhet i sine kampforberedelser, og skal innen 
rimelig tid før kampen kunne vite hvilke spillere de faktisk kan risikere å møte til kamp.  

AU registrerer seg at konsekvensen av den regelfestede overgangskarantenen i denne saken er at Josefin 
Winther mister én seriekamp. 

Vedtak: 
Søknaden innvilges ikke. 

Oppfølging: 
Protokoll med appellmulighetet iht. Norges Basketballforbunds protest- og appellreglement, med instruks 
om bekreftelse av mottak, sendes til de involverte parter uten snarest. 

Appellmuligheter: 
Denne avgjørelsen kan appelleres iht. Norges Basketballforbunds protest- og appellreglement. En appell 
sendes til den instansen som har fattet avgjørelsen det protesteres mot, som er NBBFs Arbeidsutvalg, og en 
appell skal behandles av NBBFs Appellkomité som da er siste instans. Appellfristen er satt til 14 dager etter at 
denne avgjørelsen er mottatt og appellgebyr er satt til kr 1.500,-. 

Bergen, Haugesund, Sandvika og Oslo, 27.09.2019 

Jan Hendrik Parmann  Astrid Hagland Gjerde 
President 

Anya Sødal (Sign.)
2. Visepresident Styremedlem 

Tor Christian Bakken 
1. Visepresident
(Forlot møtet av habilitetshensyn)


