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Protokoll - AU-møte 2020-02 
 
Dato: 3. Februar 2020 
Sted: E-post 
Deltakende: Jan Hendrik Parmann (JHP), Tor Christian Bakken (TCB), Anya Sødal (AS), Nicholas Phillip (NP) 

og Silje Særheim (SS) (SS har tale og forslagsrett). 
Referent: Jan Hendrik Parmann 
 
Sak: 
Dispensasjonssøknad i forhold til søknadsfrist for parallelle spilletillatelser mellom Bærum Basket og EB-85 
BBK for spillerne Lea H. Tveteraas (f. 3/3-2004), Camilla Gjerstad (f. 9/3-2004) og Malena Waage Thomsen (f. 
17/02-2004). 
 
Dokumenter i saken: 
Dokument 1: Søknad fra Bærum Basket datert 16.01.2020 
Dokument 2: Søknadsskjemaer for parallelle spilletillatelser for de aktuelle spillerne signert av partene 18. 

og 19. januar 2020. 
Dokument 3: Saksfremlegg fra NBBFs sportssjef datert 29/1-2019 
 
Regel- og beslutningsgrunnlag: 

• NBBFs kampreglement Kapittel 9 Pkt. D, omhandlende parallelle spilletillatelser 
 
Habilitet: 
TCB meldte seg inhabil på grunn av sitt medlemskap i Sandvika BBK, som er tilknyttet samarbeidsklubben 
Bærum Basket, og deltok derfor ikke i behandlingen. Som 1. varamedlem til AU, tiltrådte NP derfor 
Arbeidsutvalget. Det var ikke innsigelser mot TCBs inhabilitetserklæring. 
 
De øvrige AU-medlemmene er erklært habile til å behandle i saken. 
 
Mandater: 
Denne saken er en dispensasjonssøknad i forhold til fristen som er satt NBBFs kampreglement Kap 9 pkt. D.ii. 
med følgende ordlyd:  
 
I NBBFs kampreglement Kap 9, siste ledd gis styret i NBBF mandat til å kunne dispensere fra denne regelen 
gjennom følgende ordlyd: «Dispensasjon fra ii) ovenfor kan gis av styret i NBBF dersom særlige hensyn tilsier 
det og slike hensyn er knyttet til klubb og/eller spiller eller forøvrig er godt begrunnet i særlige forhold som 
f.eks sårbare klubb- eller utviklingsmiljøer og ingen vektige mothensyn tilsier at dispensasjon bør nektes. 
Dispensasjon kan ikke gis for spill for to lag i samme aldersklasse.» 
 
Videre har styret, gjennom Styrehåndbokens Kap. 4 pkt. C, 8. ledd, omhandlende Arbeidsutvalgets ansvar og 
myndighet, gitt NBBFs Arbeidsutvalg mandat til å ta stilling til denne typen dispensasjonssøknader, med 
følgende ordlyd: «Ta stilling til dispensasjonssøknader vedrørende spilleberettigelse(r) der det ikke foreligger 
en tydelig presedens basert på tidligere avgjørelser.» 
 
Konklusjon: 
NBBFs Arbeidsutvalg har mandat til å behandle og fatte vedtak i saken. 
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Saksfremstilling: 
Bærum Baskets kvinnelag hadde opprinnelig 14 spillere i stallen for sitt lag i BLNO Kvinner. På grunn av 
sykdom, skader og andre forhold, er det nå kun 9 spillere igjen i spillerstallen, noe som gjør laget meget 
sårbart i forhold til ytterligere forfall/frafall. 
 
Bærum Basket søker derfor om dispensasjon fra søknadsfristen for parallelle spilletillatelser som iht. 
kampreglementets 15. desember for den angjeldende sesongen. 
 
I sin søknad poengterer Bærum Basket at søknaden kun gjelder spillere fra klubber som allerede er tilknyttet 
Bærum Basket-samarbeidet og gjelder spillere med en ung alder som ikke tilsier en reell forsterkning av 
laget. 
 
Bærum Basket er en ren eliteklubb, som kun har lag i BLNO for kvinner og menn, og har således ikke selv 
yngre eller lavere rangerte lag som spillere kan trekkes opp fra. De yngre og lavere rangerte lagene tilknyttet 
Bærum Basket, med tilhørende spillere, er spilleberettiget for samarbeidsklubbene som er Sandvika BBK, 
Lommedalen IF – Basket og EB-85 BBK. 
 
Vurdering: 
BLNO for kvinner er å regne for en sårbar serie med for få deltakende lag i forhold til målsetningen på 10 lag, 
og Bærums kvinnelag er med kun 9 tilgjengelige spillere sårbare i forhold til å sikre at sesongen kan fullføres 
med et forsvarlig antall spillere. Dette vil også kunne gi de tre aktuelle spillerne en god utviklingsarena i et 
etablert elitemiljø.  
 
På NBBFs forbundsting ble det vedtatt et ny dispensasjonsmulighet i forhold til bant annet denne fristen, 
nettopp for å kunne ta hensyn til slike tilfeller hvis ingen vektige mothensyn tilsier noe annet, gjennom et 
nytt siste ledd i NBBFs kampreglement Kap 9, med følgende tekst: «Dispensasjon fra ii) ovenfor kan gis av 
styret i NBBF dersom særlige hensyn tilsier det og slike hensyn er knyttet til klubb og/eller spiller eller forøvrig 
er godt begrunnet i særlige forhold som f.eks sårbare klubb- eller utviklingsmiljøer og ingen vektige 
mothensyn tilsier at dispensasjon bør nektes. …» 
 
Arbeidsutvalget kan ikke se vektige mothensyn i så måte i denne saken. 
 
Videre aktualiserer søknaden et annet prinsipielt spørsmål:  
Ønsker NBBF å begrense muligheten til å bevege seg fritt mellom en klubbs breddeaktivitet og elitesatsing til 
kun å gjelde hvis disse satsningene i praksis kun er organisert innenfor et og samme klubbmiljø som i dag, 
eller bør det åpnes for at flere klubber i et begrenset definert geografisk område, og som ønsker å 
konsolidere sine krefter ved å etablere en felles elitesatsing i form en adskilt klubb, også kan gis muligheten 
til en fri spillerflyt mellom bredde- og elitesatsing, som om det var innenfor egne klubbgrenser? 
 
Dette spørsmålet bør styret ta opp til behandling i god tid før NBBFs forbundsting som avholdes i mai 2020. 
 
 
Vedtak: 
Spillerne Lea H. Tveteraas (f. 3/3-2004), Camilla Gjerstad (f. 9/3-2004) og Malena Waage Thomsen (f. 17/02-
2004), som i dag er spilleberettiget for EB-85 BBK, innvilges parallell spilletillatelse med Bærum Baskets lag i 
BLNO Kvinner for sesongen 2019/2020, og er således spilleklarert for Bærum Baskets lag i BLNO Kvinner fra 
dags dato. 
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Oppfølging: 

• Bærum Basket tilsendes vedtaket med anmodning om bekreftelse av mottak og protestmuligheter. 

• Samtlige klubber med lag i BLNO Kvinner tilsendes kopi av protokollen med protestmuligheter. 

• Følgende sak settes opp på dagsorden til NBBFs styremøte 2020-02: «Spillerflyt mellom rene 
eliteklubber og samarbeidende breddeklubber (I prosess/Vedtak)»  

 
 
Protestmuligheter: 
Vedtaket i denne protokollen kan protesteres iht. Norges Basketballforbunds protest- og appellreglement. En 
protest sendes til den instansen som har fattet avgjørelsen det protesteres mot, som er NBBFs Arbeidsutvalg, 
og en protest skal behandles av NBBFs Appellkomité som da er siste instans. Protestfristen er satt til 30 dager 
etter at denne avgjørelsen er mottatt og protestgebyr er satt til kr 750. 
 
  
 
Oslo, 03.02.2020 
 
 
 
 
 
Jan Hendrik Parmann    Anya Sødal Nicholas Phillip 
President  2. Visepresident Styremedlem 

 
 
Silje Særheim 
Generalsekretær 


