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Protokoll - AU-møte 2020-06 
 
Dato: 27. januar 2021 
Sted: MS Teams, chatkanal 
Deltakende: Jan Hendrik Parmann (JHP), Tor Christian Bakken (TCB), Anya Sødal (AS) og Silje 

Særheim (SS med tale og forslagsrett) 
Referent: Espen A. Johansen 
 
Sak: 
Protest på administrasjonens avslag på dispensasjonssøknad fra kravet om trener 3 utdanning 
for Fredrik Blomqvist, BLNO kvinner.  
 
Dokumenter i saken: 
- Dokument 1: Epostkorrespondanse som inneholder søknad om dispensasjon  
- Dokument 2: CV Fredrik Blomqvist  
- Dokument 3: Administrativt vedtak på disp.søknad  
- Dokument 4: Klage på administrativt vedtak  
- Dokument 5: Kvittering protestgebyr  
- Dokument 6: Uttalelsene fra Ullern Basket 20.01.21 og 21.01.21  
- Dokument 7: Generelle krav for trenerlisens  
 
Habilitet: 
Alle var habile 
 
Regel- og beslutningsgrunnlag: 
NBBFs dokument «generelle krav for trenerlisens og krav til kompetanse og 
kompetansevedlikehold»  
 
Mandater: 
Denne saken er en protest på en avgjørelse fattet av NBBFs administrasjon. 
Jfr. Norges Basketballforbunds protest og appellreglement kapittel 2 pkt. 4.b, skal protester på 
avgjørelser som er fattet av NBBFs administrasjon behandles av NBBFs arbeidsutvalg, som da er 
andre instans. 
 
Konklusjon:  
NBBFs Arbeidsutvalg er den instansen som skal fatte avgjørelse om den aktuelle protesten, og 
eventuelt i saken som protesten omhandler. 
 
Saksfremstilling: 
Ullern Basket søkte om dispensasjon fra NBBFs «generelle krav for trenerlisens og krav til 
kompetanse og kompetansevedlikehold» for trener Fredrik Blomqvist. Søknaden gjelder trenerens 
mulighet til å kunne stå  
oppført på kampskjema som hovedtrener for BLNO kvinner laget til Ullern Basket.  
Administrasjonen har avslått dispensasjonssøknaden med grunnlag i tidligere AU vedtak fra sak 
2019-04, og Ullern Basket har protestert vedtaket til AU.  
Ullern Basket fikk av AU den 11.november en frist på to måneder med å fremskaffe dokumentasjon 
fra det svenske basketballforbundet, noe de ikke har lyktes med, dette redegjøres det for i vedlegg 
6.  
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Vurdering: 
Arbeidsutvalget vurderer at et tydelig kompetansekrav, vedtatt av Basketballtinget 2018, ikke kan 
fravikes. Samtidig ser Arbeidsutvalget at Ullern Basket vil være betydelig skadelidende om de 
mister treneren sin midtveis i sesongen. 
Det er tidligere fattet vedtak i en noe sammenlignbar sak for Tromsø Storm i AU-protokoll 2019-04 
signert 24/11-2019. AU vurderer at prinsippene for vedtaket i «Tromsøsaken» saken også kan 
benyttes i denne saken. AU fraviker ikke kravet, men vurderer det slik at utvidet frist til å kunne 
innfri kompetansekravet er en fornuftig løsning i saken. 
 
Vedtak: 
Protesten tas ikke til følge. 
 
Frist for å igjen kunne innfri gjeldende kompetansekrav for hovedtrener til Ullerns lag i BLNO for 
kvinner settes til sesongstart 2021/2022. 
 
Oppfølging: 

• Ullern Basket tilsendes vedtaket med anmodning om bekreftelse av mottak. 
 

Appellmuligheter: 
Vedtaket i denne protokollen kan appelleres iht. Norges Basketballforbunds protest- og 
appellreglement. En appell kan sendes til den instansen som har fattet avgjørelsen det appelleres 
mot, som er NBBFs Arbeidsutvalg, og appellen skal behandles av NBBFs Appellkomité som da er 
siste instans. Appellfristen er satt til 14 dager etter at denne avgjørelsen er mottatt. Appellgebyr er 
satt til kr 2.000 jfr. nye satser vedtatt på Basketballtinget 2020 under tingforslag nr. 21. 
 
 
  
Oslo, 02.02.2021 
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