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Protokoll - AU-møte 2020-07 
 
Dato: 4. desember 2020 
Sted: MS Teams 
Deltakende: Jan Hendrik Parmann (JHP), Tor Christian Bakken (TCB), Anya Sødal (AS) og Silje 

Særheim (SS) (SS med tale og forslagsrett). 
Referent: Espen A. Johansen 
 
Sak: 
Protest fra Nidaros Jets på et administrativt vedtak fattet av NBBFs beredskapsgruppe på samlet 
utsettelse av seks BLNO kamper med grunnlag i koronautfordringer i Trondheim. 
 
Dokumenter i saken: 
Dokument 1: Søknad om utsettelse 
Dokument 2: Beredskapsgruppens vedtak 
Dokument 3: Protest på administrativt vedtak 
Dokument 4:  Kvittering på protestgebyr 
Dokument 5: Kvittering protestgebyr 
 
Regel- og beslutningsgrunnlag: 
Reglement for BLNO menn:  
  
(14) Omberammelse   
a) Skriftlig søknad om omberammelse av en kamp må være NBBF i hende senest 14 dager før 
kampen er berammet.   
b) En kamp kan kun omberammes hvis laget, eller en eller flere spillere på laget, deltar i 
arrangement pålagt av NBBF. I andre tilfeller vil søknad om omberammelse av en kamp kun bli 
innvilget hvis det foreligger helt spesielle grunner. Sykdom hos enkelte spillere, ferier, skoleturer, 
militærtjeneste o.l. kvalifiserer ikke til omberammelse.   
c) NBBF skal gi skriftlig meddelelse til lag og dommer om omberammelse, senest 7 dager før 
kampen. 
 
Habilitet: 
Alle deltagende er erklært habile til å behandle i saken. 
 
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 i denne aktuelle saken. 
 
Saksfremstilling: 
Nidaros Jets søkte om samlet å utsette seks BLNO kamper med grunnlag i koronautfordringer 
i Trondheim regionen. De argumenterer med at spill påvirker spillernes arbeid for breddebasket i 
Trondheim regionen.  
  
Beredskapsgruppen har avslått søknaden om å utsette de seks BLNO kampene samlet som foreslått 
til etter 15.januar 2021. Basert på gjeldene BLNO reglement er det skissert muligheter for de 
kampene som faller inn under søknadsfristen for utsettelse som er 14 dager før oppsatt kamp.  
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Vurdering: 
Vedtaket gjort av Trondheim kommune isolert sett, påvirker ikke BLNO da ligaen er godkjent 
innenfor toppidrettsprotokollen.  
Det ble i forkant av serieoppstart poengtert kampene som kan gjennomføres, skal gjennomføres. 
Med begrenset halltid, og tett kampoppsett, gis det ikke rom for å flytte flere kamper. 
Beredskapsgruppen besluttet derfor at det var en begrensning på fem kamper som kunne 
omberammes.   
Det var kun ved koronasmitte, eller pålagt karantene av kommunaloverlege, som gir unntak 
ift. omberammingsrutinene beskrevet i BLNO reglementet. Kamper der det er påvist smitte, eller 
usettes pga. nasjonale/kommunale tiltak, etter 15. januar kan ikke bli omberammet.  
 
AU kan ikke se at beredskapsgruppen her har brutt med eget regelverk og de mandater som de er 
gitt, og AU vurderer det dit hen at det blir feil hvis deler av vårt elitenivå skal pauses til fordel for 
breddeidretten. Det blir også feil å bruke Basketplan24 som en brekkstang her til å fravike 
regelverket for toppseriene. 
 
AU har imidlertid sympati for utfordringene dette medfører for breddeidretten i et relativt 
begrenset idrettsmiljø, og ser at NBBF må følge situasjonen i Region Midt nøye ift. de utfordringene 
som situasjonen medfører. 
 
Vedtak: 
Protesten avvises 
 
Oppfølging: 

• Nidaros Jets tilsendes vedtaket med anmodning om bekreftelse av mottak og 
appellmuligheter. 

• NBBF følger trener-/lagledersituasjonen i Region Midt tett, mht. konsekvensene av at en 
rekke trenere med tilknytning til BLNO i en periode gjøres utilgjengelige grunnet 
smittevernrestriksjonene, og søker etter muligheter for å eventuelt kunne bistå i den 
situasjonen som har oppstått. 

 
 
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 en appellen skal behandles av NBBFs Appellkomité som da er 
siste instans. Protestfristen er satt til 30 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, 09.12.2020 
 
 
 
 
Jan Hendrik Parmann    Tor Christian Bakken Anya Sødal   
President  1. Visepresident 2. Visepresident   

 
 
Silje Særheim 
Generalsekretær 


